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15 000
Så många personer 
sparar i våra fonder 

genom att ha fond- eller 
ISK. Genom exempelvis 

Avanza, Skandia och 
premiepensionen har vi 

ytterligare ungefär 
200 000 andelsägare.

17
Så många fonder har vi, 
varav åtta aktiefonder, 

fyra räntefonder och fem 
blandfonder.

35
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 70 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 välskötta 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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UTÖKAT UTBUD 
OCH HÅLLBART 

FOKUS  
Ända sedan starten 1988 har Carnegie Fonder förvaltat svenska aktiefonder, med Carnegie Sverigefond och Car-
negie Strategifond som flaggskepp. Utbudet har genom åren fått sällskap av fler aktie-, bland och räntefonder. Idag 
erbjuder vi 17 olika fonder med olika risknivå och inriktning, men med samma investeringsfilosofi – fokuserad 
värdeförvaltning.  
 
Under 2019 har vi gjort en utveckling av sortimentet. Erbjudandet har fokuserats genom både helt nya fonder 
samt fusioner av befintliga fonder med målet att skapa långsiktig avkastning för våra andelsägare.

ÅRET I KORTHET
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Hållbart fokus i Carnegie Investment Grade 
Nya Carnegie Investment Grade är en försiktig räntefond som investerar i nordiska 
företagsobligationer. Fonden har risknivå 2 av 7 (sid 72).
– Med höga krav på hållbarhet fyller Carnegie Investment Grade en naturlig plats 
mellan vår Likviditetsfond och vår Corporate Bond fond, säger Mona Stenmark, som 
förvaltar Carnegie Investment Grade tillsammans med Mikael Engvall.

Carnegie Investment Grade skapades genom att göra om Carnegie Obligationsfond.

"EN FOND ATT 
SOVA GOTT MED"

Det är inte en ny fond, snarare tvärtom. 
Carnegie Strategifond har funnits sedan 
starten 1988 och är hittills under 2019 
vår mest populära fond att månadsspara 
i. John Strömgren förvaltar femstjärniga 
”Stratten” som ligger i topp i sin fondkat-
egori hos Morningstar de senaste 1, 5, 10 
och 15 åren.

Varför ska man investera i Carnegie 
Strategifond?
– Frågan är väl: Varför ska man inte 
investera i Carnegie Strategifond? Jo, för 
att man alltid söker de senaste trend erna, 
för att man vill ha en fond som ständigt 
förändras, för att man tror på index och 
inte på aktiv förvaltning, för att man inte 
gillar våra konservativa investeringar eller 
för att man har en kort placeringshori-
sont.

Vad menar du?
– Jag menar att Strategifonden är en fond 
som man ska kunna sova gott med. Fon-
den erbjuder bra möjligheter till avkast-
ning trots att risknivån är relativt låg. Jag 
investerar långsiktigt och det har visat 
sig fungera bra. Det finns inga genvägar. 
 Trägen vinner.

– Som vanligt var det investeraren War-
ren Buffett som sa det bäst, när han fick 
frågan hur det kunde komma sig att inte 
alla kopierade hans enkla sätt att tjäna 
pengar.

Och vad svarade Buffet?
– ”Because nobody wants to get rich 
slow.”

UTVÄRDERAR 
OCH 

UTVECKLAR
Under våren 2019 valde Carne-
gie Fonder att avveckla Carnegie 
Afrikafond och Carnegie Emerg-
ing Markets Corporate Bond. 

Båda fonderna har verkat under 
svåra marknadsförhållanden och 
tidigare andelsägare är numera 
andelsägare i Carnegie Global 
(sid 35) respektive Carnegie 
Corporate Bond (sid 63). 

ENKELT ATT  
BÖRJA SPARA! 

I mars lanserades två nya globala 
sparportföljer: Carnegie Multi (sid 80) 
och Carnegie Total Plus (sid 94). Båda 
fonderna investerar huvudsakligen i Car-
negie Fonders egna fonder och passar 
dig som vill ha en enkel lösning med god 
riskspridning. 

Carnegie Multi investerar i 40 procent 
aktiefonder, 30 procent räntefonder 
och 30 procent alternativa investeringar. 
Carnegie Total Plus består av 80 procent 
aktiefonder och 20 procent räntefonder.

INGVES TITTAR IN 
 
Riksbankschefen Stefan Ingves besökte 
Carnegie Fonder och analyserade pen-
ningpolitiken och det makroekonomiska 
läget. På bilden med vd Hans Hedström 
och  ränteförvaltarna Mikael Engvall, 
Maria Andersson och Niklas Edman.



Halvårsrapport 20196

VD-ORD

Det är alltid tillfredsställande att kunna 
rapportera att alla våra fonder gick 
upp under årets första halvår. I år är 
dessutom uppgångarna rejäla. Med ett 
undantag har alla aktie- och blandfonder 
stigit med tvåsiffriga procenttal. Störst 
uppgång uppvisar Rysslandsfonden som 
stigit med 33 procent, följt av Micro Cap 
som stigit med 28 procent. Indienfonden 

har ”bara” stigit med drygt 9 procent. 
Som sig bör har rörelserna för räntefon-
derna varit mer modesta, men värt att 
nämna är att High Yield Select stigit med 
nära 5 procent.

För den som följer svensk affärs-
press och de expertråd som gavs inför 
börsåret 2019 måste utfallet hittills i år 
framstå som märkligt, i synnerhet som 

inte den underliggande ekonomin över-
raskat positivt utan snarare tvärtom. 
I spåren av de stora nedgångarna på ak-
tiemarknaderna under det sista kvartalet 
2018 skulle eländet enligt experterna 
fortsätta under 2019. Återigen har det 
visat sig hur svårt det är att förutse 
marknadens kortsiktiga rörelser. 

Lärdomen är att som investerare inte 

FÖRSÖK INTE TAJMA 
MARKNADEN

33%
CARNEGIE RYSSLANDSFOND

28%
CARNEGIE MICRO CAP

5%
CARNEGIE HIGH YIELD SELECT

Hans Hedström, vd
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försöka tajma marknaden utan istället 
bygga en värdepappersportfölj som man 
kan leva med i både upp- och nedgångar 
utan att bli orolig. Med det som rikt-
märke försöker i varje fall vi förvalta 
våra fonder så att de således kan utgöra 
viktiga beståndsdelar i en sådan portfölj.

ETT ENKELT SPARANDE
Det verkar dock som att många tagit 
fasta på de negativa tidningsrubrikerna. 
Fondflödena går från aktiefonder till 
räntefonder. Det här upplever inte bara 
vi utan det gäller även globalt och des-
sutom ovanligt markant. Framtidstron 
förefaller vara som helt bortblåst. Trots 
detta har alltså aktiemarknaderna stigit. 
Vad händer om den ekonomiska tillväx-
ten tar fart igen under hösten? 

Ja, det är roligt att spekulera, men som 
sagt, vi ska inte försöka tajma mark-
naden. För den som håller med om detta 
och som vill ha en enkel lösning på sitt 
fondsparande kan jag tipsa om vår nya 
fond Multi. Läs gärna mer om den på vår 
hemsida, carnegiefonder.se.  

PREMIEPENSIONEN EN SUCCÉ
Premiepensionssystemet har varit utsatt 
för en hel del hård kritik under de sen-
aste åren till följd av att några oseriösa 
aktörer utnyttjade bristerna i tillsynen 
på fondtorget. Ändå måste det sägas att 
premiepensionssystemet med det breda 
utbudet av valbara fonder har varit en 
succé.

Pensionsspararna har i genomsnitt 
fått en årlig avkastning om 7,1 procent, 
att jämföra med den statliga inkomst-
pensionen som under samma period 
avkastat 3 procent. 98 procent har haft 
en avkastning på sina premier på fondt-

orget som överstiger inkomstpensionens 
utveckling. En promille har fått negativ 
avkastning. Det finns således mycket att 
värna. 

För att komma tillrätta med de brister 
som ändå förekommit införde Pension-
smyndigheten den 1 januari 2019 nya 
regler för de fonder som ska ingå på 
fondtorget.

Det går att ha detaljinvändningar på 
reglerna, men totalt sett är de bra. De 
nya reglerna får successivt genomslag 
under året i form av ett mer begränsat 
fondtorg med beprövade fonder. Ändå 
kvarstår ett brett och stort urval med 
goda möjligheter till bra avkastning.
Pensionsgruppen, där alla riksdagspartier 
utom Vänstern och Sverigedemokra-
terna ingår, har dock tillsatt en utred-
ning, innan det nya och modifierade 
fondtorget hunnit implementeras och 
utvärderas, i syfte att genomföra radikala 
inskränkningar på möjligheterna att 
välja fonder inom premiepensionen. Inte 
minst mot bakgrund av de goda effek-
ter systemet har haft på pensionerna 
bedömer vi att det vore olyckligt. 

Vi anser att de förändringar som 
Pensionsmyndigheten nu gör först 
ska utvärderas innan eventuella andra 
åtgärder beslutas. 

VILKA HÅLLBARHETSFRÅGOR ÄR 
VIKTIGAST FÖR DIG?
Hållbarhetsfrågorna står alltmer i 
fokus. Oftast är frågorna inte nya för 
oss då det alltid varit viktigt för oss att 
investera i företag långsiktigt och med 
begränsat risktagande. Därigenom har vi 
vanligtvis investerat i de mer välskötta 
bolagen även om det inte tidigare inte 
benämnts hållbarhet. 

Samhällsdebatt, investerares förvänt-
ningar och inte minst egen överty-
gelse gör dock att vi idag arbetar med 
hållbarhetsfrågorna på ett mycket mer 
strukturerat sätt än tidigare. Inte minst 
är arbetet idag mer proaktivt genom dia-
loger med bolagen. Vi har också skrivit 
på principerna FN:s Global Compact 
och åtagit oss att arbeta med deras 
globala mål. 

Det är dock svårt för oss att fokusera 
på alla 17 mål. Dessutom företräder vi 
ju 100 000-tals fondandelsägare som var 
och en gör olika prioriteringar och har 
olika uppfattningar. 

Mot den bakgrunden är vi intresse-
rade av att veta vad du som fondan-
delsägare tycker att vi borde fokusera 
på. Vi har därför satt samman en enkät 
som vi ber dig besvara. Du hittar en-
käten i följande länk, www.carnegiefond-
er.se/sdg, och den är inte tidskrävande. 
Tack för ditt bidrag.

Med hopp om fortsatt förtroende!
 
Hans Hedström, vd

"Framtidstron förefaller 
vara som helt bortblåst. 

Trots detta har alltså aktie-
marknaderna stigit." 

CARNEGIE SELECT

De allra flesta kan spara i de allra 
flesta av våra fonder. Men vi har också 
ett växande utbud av extra spetsiga 
och rabatterade fonder som nu är 
öppna för nya investeringar – Carnegie 
Fonder Select. 

Minsta insättning är 250 000 till 3 
miljoner kronor och det behövs ett 
fondkonto eller ISK hos Carnegie 
Fonder. Select finns alltså inte 
tillgängliga hos till exempel nätmäklarna.

Läs mer på carnegiefonder.se/select.

http://www.carnegiefonder.se/sdg
http://www.carnegiefonder.se/sdg
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EN DYNAMISK ARBETSPLATS

På Carnegie Fonder arbetar inte bara fondförvaltare utan också specialister inom försäljning, juridik, affärsutveckling, fondadminis-
tration och marknadsföring. Totalt är vi 35 medarbetare. 

För att leverera kapitalförvaltning och 
service i världsklass krävs den bästa per-
sonalen. Det senaste året har Carnegie 
Fonder rekryterat sju nya medarbetare, 
bland annat inom själva förvaltningen.

– Vi står nu i en process där vi gör 
en rejäl utveckling av fondutbudet och 
väljer därför att förstärka förvaltningsor-
ganisationen med tre nya krafter, säger 
vd Hans Hedström.

Gustav Ekhagen kommer närmast från 
Arctic Securities och arbetar hos oss 
med analys av företagskrediter. 

Daniel Gustafsson har arbetat extra 
som kundspecialist på Carnegie Fonder 
vid sidan av sina studier på Stockholms 
universitet och arbetar nu även han med 
kreditanalys. 

Gustav och Daniel ansluter till ränte-
teamet som består av Maria Andersson, 
Niklas Edman, Mikael Engall och Mona 
Stenmark.

Mattias Montgomery kommer när-
mast från en position som en av Sveriges 
främsta aktieanalytiker hos en av 
storbankerna och arbetar på Carnegie 

Fonder framför allt med aktieförvaltning 
tillsammans med Sverigeförvaltaren 
Simon Blecher och John Strömgren, som 
förvaltar blandfonden Carnegie Strate-
gifond.

– Samtliga tjänster har tillsatts i hård 
konkurrens, vilket vi tycker vittnar om 
att Carnegie Fonder är en attraktiv och 
dynamisk arbetsplats. Hos oss finns 
stora möjligheter att genom egen kreati-
vitet bidra till både vår gemensamma 
affär och till den personliga utvecklingen, 
säger Hans Hedström.

MER ÄN BARA 
FONDER

100%
Alla fondförvaltare och 

kundansvariga  är Swedsec-
licensierad. Licensen bygger på ett 

omfattande kunskapsprov, samt 
en årlig kunskapsuppdatering, om 
det finansiella systemet och dess 
lagstiftning, och bidrar på så sätt 

till konsumentskyddet.

100%
Alla fondförvaltare och 

kundansvariga har gått kurserna 
RI Essentials och RI Fundamentals, 

utbildningar i ansvarsfulla 
investeringar som arrangeras av 

PRI Academy.
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”På Carnegie Fonder 
kommer jag nära kär-
naffären”
Utvecklingen kan gå snabbt på Canegie 
Fonder. Ett tydligt exempel är Daniel 
Gustafsson. 

– Under två år arbetade jag extra som 
kundspecialist på Carnegie Fonder, vid 
sidan av ekonomistudierna på Stock-
holms universitet. Det var en rolig tid, 
med ett fantastiskt kul gäng som sporrar 
varandra att ta hand om bolagets privat-
kunder. Men nu kan jag fokusera på mitt 
nya jobb 100 procent.

Hur ser din roll ut?
– Jag är ränteanalytiker och hjälper 
ränteförvaltningen med bolagsanalys, 
marknadsrapporter och följer även med 
på bolagsbesök för att träffa ledning och 
ägare. Allt för att optimera förvaltnin-
gens investeringsbeslut för att säkerställa 
en långsiktig affär.

Vad lockade dig till  
Carnegie Fonder?
– Förutom ett välkänt varumärke 
och fonder med gott renommé har 
jag kunnat tillämpa mina kunskaper 
i praktiken parallellt med studierna. 
Carnegie Fonder är ett relativt litet 
bolag, vilket innebär stora möjligheter att 
komma nära kärnaffären, avancera och 
att ta ansvar.
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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. 
Kundspecialisterna, som också är med 
på våra investerarträffar, finns tillgängliga 
på telefon och mejl. Det går även bra 
att boka in ett möte på vårt kontor på 
Regeringsgatan 56 i Stockholm.

– Vare sig du vill komma igång med 
första kronan i ditt sparande till en 
drömresa, förstå vilken sparform som 
passar just dig, eller veta varför Sverige-
fonden investerar i specifika bolag, så 
finns kundspecialisterna tillgängliga för 
att motivera, hjälpa till och svara på de 
allra flesta sparfrågorna kring våra fond-
er och ett långsiktigt sparande, säger 

Daniel Donatello, privatkundsansvarig 
på Carnegie Fonder. Så ta gärna tillfället 
i akt och prata med Samuel, Jamila, Max 
eller våra andra kundspecialister genom 
att ringa eller mejla 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

Daniel Donatello
Privatkundsansvarig

Jamila Elouali
Kundspecialist

Max Bacco 
Kundspecialist

Samuel Corp 
Kundspecialist

EN DYNAMISK ARBETSPLATS

Vi hjälper dig med ditt sparande!
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40%

EN DYNAMISK ARBETSPLATS

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

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

Carnegie Fonder har under de senaste 
åren varit engagerat i framför allt två 
projekt.

För 25 år sedan startades 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, ett 
datorcenter där barnen lär sig grundläg-
gande kunskaper.

Även i Uganda är engagemanget 
stort bland organisationens bidragsgi-
vare. Liksom i Indien är fattigdom och 
elevers avhopp från skolan ett problem, 
i kombination med att en stor del av 

befolkningen är självförsörjande. Uganda 
Rural Development Training Programme 
(URDT) är projektet som utbildar flick-
or för att minska fattigdomen. URDT 
undervisar i akademiska ämnen och des-
sutom får eleverna praktiska kunskaper 
för att själva förbättra sina liv och lyfta 
sina familjer ur fattigdom.

Medarbetarna på Carnegie Fonder kan 
bidra till projekten direkt från sin lön 
varje månad och genom kampanjer inför 
jul och sommar.

Ett initiativ som engagerar 

35/35
Under våren säljer Carnegie Fonder glassogram (valfri glass på Press-
byrån) internt till förmån för Door Step School i Indien. Resultatet i år? 
Insamlat stöd räcker till datorundervisning för 570 barn under ett år.

I december varje år anordnar Carnegie Fonder en julkampanj där 
både kunder och medarbetare har möjlighet att bidra genom att köpa 
julkort. Bidraget går oavkortet till Carnegie Social Initiative och i fjol 
räckte insamlingen till ett års utbildningsmaterial för 837 flickor på 
skolan URDT.

Samtliga 35 i personalen gav bidrag till båda insamlingarna.

79%
Så många av elevernas familjer har flyttat från 
lerhus till Bildtutbildning från URDT.

Så många fick högsta betyg på de nationella 
proven på skolan URDT i västra Uganda.



Guld till Carnegie Fonder!
Flera av Carnegie Fonders medarbetare 
är engagerade motionärer och idrottare, 
något som också uppmuntras. Det finns 
ett utrymme för motion på arbetstid, 
vilket stimulerar tankeverksamheten 
och skapar energi för ett bitvis mycket 
krävande arbete.

Samtliga medarbetare har också rätt till 
regelbunden hälsokontroll och influensa-
vaccinering, samt tillgång till ett generöst 
friskvårdsbidrag som finansierar exempel-
vis gymkort eller en personlig tränare. Via 

en sjukvårdsförsäkring finns också tillgång 
till professionell konsultation avseende 
både fysiska och psykiska besvär.    

Ungefär vartannat per år genomför 
Carnegie Fonder en konferensresa, 
inte sällan med en tydlig koppling till 
ett aktivt friluftsliv. I januari 2019 hölls 
konferensen i schweiziska Engelberg, där 
internt kunskapsutbyte varvades med 
utförsåkning.

En gång per år bjuds Carnegie Fonder 
in att delta i banken Carnegies fotbollstur-

nering, som senast avverkades under en 
varm kväll i början av juni. 

Carnegie Fonder och Carnegie har 
separerat rent juridiskt, men delar alltjämt 
både adress och varumärke, samt ett 
stort intresse för fotboll. Carnegie Fonder 
fick möta lagen Carnegie Private Banking, 
Carnegie Securities och Carnegie IT, och 
slutligen Carnegie Operations i en rafflan-
de final som slutade med 3-0 till Carnegie 
Fonder.

EN DYNAMISK ARBETSPLATS
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VÄGLEDANDE 
PRINCIPER OM 
HÅLLBARHET

En progressiv syn på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöfrågor och anti-korruption är avgörande för långsiktig 
framgång i näringslivet. Därför kräver Carnegie Fonder att de bolag vi investerar i ska följa FN:s tio principer 
som de formuleras i Global Compact. Allra helst ska företagen också skriva under Global Compact, något vi 
uppmuntrar dem till i våra möten.

ANSVARSFULLT ÄGANDE
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Carnegie Fonder har arbetat med 
”normbaserad screening” sedan 2004. 
Det innebär att vi systematiskt kon-
trollerar att våra innehav lever upp till 
internationella normer om arbetsrätt, 
mänskliga rättigheter, miljö och antikor-
ruption, inte minst som de formuleras i 
FN:s Global Compact. Vi gör det själva 
och med hjälp av företaget Sustainalytics, 
som är experter på hållbarhetsanalys. 

ETT STÖRRE ENGAGEMANG
Vi anser att en ambitiös inställning i håll-
barhetsfrågor är avgörande för långsiktig 
framgång. 2017 skrev Carnegie Fonder 
under FN:s Global Compact, vilket 
innebär att vi åtagit oss att själva följa 
de tio principerna (se ruta). Samma år 
började vi successivt med att uppmana 
samtliga företag vi möter, inte minst 

befintliga innehav i våra fonder, att skriva 
under principerna.

– Att följa principerna är förstås det 
viktigaste, men vi har märkt att om 
man också skriver under principerna så 
brukar det leda till ett större engage-
mang och ett mer strukturerat arbete 
med hållbarhetsfrågor, säger Erik Amcoff, 
kommunikationschef och en del av 
Carnegie Fonders råd för ansvarsfulla 
investeringar.

SVERIGE I TOPP
Drygt en tredjedel av de bolag som 
Carnegie Fonders fonder är investerade 
i har skrivit under Global Compact. Ma-
joriteten finns bland de europeiska bo-
lagen, med Sverige i topp. Där ser vi att 
det främst är de lite större bolagen som 
har skrivit under, vilket dels har med 

GLOBAL COMPACT –
 INTE BARA MILJÖFRÅGOR

Global Compact – Global Compact 
bildades på uppmaning av FN:s 
generalsekreterare Kofi Annan 1999 vid 
World Economic Forum i Davos. Syftet 
var att skapa internationella principer 
kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga 
frågor, miljö och korruption riktade till 
företag. 

Principerna grundar sig på FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna, 
ILO:s grundläggande konventioner om de 
mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-
deklarationen samt FN:s konvention mot 
korruption. 

Ett svenskt nätverk för företag som 
är medlemmar i FN:s Global Compact 
bildades i april 2018 under namnet 
Global Compact Network Sweden. I 
mars 2019 var 313 svenska företag och 
organisationer registrerade medlemmar i 
FN:s Global Compact, däribland Carnegie 
Fonder.

Mänskliga rättigheter 
PRINCIP 1: Stödja och respektera 
internationella mänskliga rättigheter inom 
sfären för företagens inflytande
PRINCIP 2: Försäkra att deras egna 
företag inte är inblandade i kränkningar av 
mänskliga rättigheter

Arbetsrätt
PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet 
och erkänna rätten till kollektiva 
förhandlingar
PRINCIP 4: Eliminera alla former av 
tvångsarbete
PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete 
PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad 
gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö
PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen 
vad gäller miljörisker
PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett 
större miljömedvetande
PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av 
miljövänlig teknik

Korruption
PRINCIP 10: Motarbeta alla former av 
korruption, inklusive utpressning och 
bestickning

63
Antal aktieinnehav som är 

med i UN Global Compact.

3
miljarder kronor. Så mycket 

har våra räntefonder 
investerat i gröna 

obligationer.

5
Så många nya aktieinnehav 

har skrivit under UN Global 
Compact under första 

halvåret 2019.

9
Så många valberedningar 

var Carnegie Fonders 
andelsägare representerade 

i inför stämmosäsongen 
2019. Bolagen är Atrium 

Ljungberg, Duni, Elanders, 
Holmen, Lifco, NCC, Nordic 
Waterproofing, Poolia och 

Scandi Standard.  
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Under första halvåret 2019 var det 
två svenska portföljbolag som skrev 
under FN:s Global Compact: Nordic 
Entertainment Group och Autoliv. Det 
innebär att 36 av våra 63 aktieinnehav  
(57%) i Sverige har skrivit under Global 
Compact. Ett annat land som är värt att 
lyfta fram är Ryssland, där 40 procent av 
Carnegie Rysslandsfonds innehav skrivit 

under, varav tre stycken i år; Polyus, Inter 
Rao och LSR Group.

USA sticker ut åt andra hållet, där 0 
av 13 amerikanska innehav i Carnegie 
Global har skrivit under. Här ser vi dock 
att det är jämförelsevis få amerikanska 
bolag som skrivit under över huvud 
taget. Enligt Global Compacts databas 
är det 379 amerikanska bolag som 

skrivit under, och motsvarande siffra för 
Sverige är 301 (däribland alltså Carnegie 
Fonder). Tittar vi bland de största 
bolagen i världen, som domineras av 
amerikanska bolag, är det enbart tre av 
tio som skrivit under. Noterbara bolag 
som inte skrivit under inkluderar Apple, 
Amazon och Facebook.

resurser att göra, men troligtvis också 
en större medvetenhet om principerna. 
I exempelvis Carnegie Sverigefond har 
alla bolag utom ett, Duni, skrivit under. 

– Vi arbetar självklart i enlighet med 

FN:s Global Compact, men vi har valt 
att inte rapportera enligt en viss mall. 
Det gäller även CDP och GRI, säger 
Elisabeth Gierow, CSR Director på 
Duni, med hänvisning till två andra 

hållbarhetsinitiativ. Läs mer om Duni och 
deras arbete med hållbarhetsfrågor på 
nästa uppslag.

1. LAND SOM INNEHAV ÄR NOTERAT I
2. ANTAL INNEHAV CARNEGIE FONDER 
ÄR INVESTERADE I, I RESPEKTIVE LAND

3. ANTAL INNEHAV SOM HAR SKRIVIT 
UNDER FN:S GLOBAL COMPACT

4. ANDEL INNEHAV SOM HAR SKRIVIT 
UNDER FN:S GLOBAL COMPACT

Sverige 63 36 57%

Ryssland 25 10 40%

Indien 24 5 21%

USA 13 0 0%

Hongkong 8 1 13%

Kina 7 1 14%

Storbritannien 5 1 20%

Indonesien 3 0 0%

Filippinerna 2 1 50%

Finland 2 1 50%

Schweiz 2 2 100%

Sydkorea 2 0 0%

Taiwan 2 0 0%

Thailand 2 0 0%

Irland 1 1 100%

Kanada 1 0 0%

Luxemburg 1 1 100%

Mexiko 1 1 100%

Norge 1 0 0%

Nya Zealand 1 0 0%

Singapore 1 1 100%

Tyskland 1 1 100%

Ukraina 1 0 0%

Vietnam 1 0 0%

TOTAL 174 63 36%

SÅ ARBETAR CARNEGIE FONDERS INNEHAV I AKTIEFONDER MED FN:S GLOBAL COMPACT 
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ANSVARSFULLT ÄGANDE

Pappersservetter och engångstallrikar känns inte så miljö smart. Men Duni är bäst i klassen – och på väg att bli ännu bättre.  Carnegie 
Fonders David Östman redogör för vad som ligger bakom investeringsbeslutet. 

Duni är ett viktigt innehav för både Car-
negie Sverigefond och Carnegie Sverige 
Select. Tillsammans kontrollerar fonderna 
9 procent av Duni, vilket ger en plats 
i valberedningen där förvaltaren John 
Strömgren representerar andelsägarna.

Duni har flera av de egenskaper som 
utmärker ett värdebolag: en stabil verk-
samhet, en stark balansräkning, en stabil 
utdelningshistorik, en hög direktavkast-
ning och därtill en stark och engagerad 
huvudägare i Rune Anderssons Mellby 
Gård.

Men bakom vårt investerings beslut 
ligger också en hållbarhets analys, som ska 
säkerställa att Duni har en långsiktig syn 
på inte minst miljöfrågor. 

ENGÅNGSPRODUKTER MED  
CERTIFIERING
Runt 70 procent av Dunis produkter är 
pappersbaserade, med grund insatsvaran 
trä. Produkterna är av engångskaraktär, 
vilket ställer höga krav på hur 
bolaget arbetar med att de ska vara 
miljöcertifierade och återvinningsbara. Av 
de träbaserade produkterna är cirka 95 
procent certifierade enligt FSC (Forest 
Stewardship Council), vilket betyder att 
virket har avverkats på ett ansvarsfullt 
sätt. Strax under 40 procent av 
pappersprodukterna är  kompost erbara 
och certifierade enligt OK Compost

Av förpackningslösningarna har 
cirka 20 procent Dunis egen märkning 
Ecoecho, en fördubbling sedan 2013. 
Ecoecho-märkningen innebär att produk-
ten uppfyller minst två av fyra kriterier: 
Förnybart, komposterbart, ansvarsfullt 
producerat och resurseffektivt (exem-
pelvis genom att tillverkas av återvunnet 
material).

I oktober 2018 gjorde Duni ett 
större förvärv i Biopak Pty, en leve-
rantör av hållbara engångs förpack ningar 
i Australien och Nya Zee land. Biopaks 
omsättning uppgår till runt 385 MSEK, 
ungefär 8 procent av Dunis totala 
omsättning, och alla företagets produkter 
är certifierade som koldioxidneutrala, 
då bolaget dels minskar utsläppen i sin 
produktion, dels köper utsläppskrediter.
Förvärvet passar väl in i Dunis strategi 
och stärker bolagets position både inom 
hållbara förpackningar och i tillväxtområ-
det New Markets, en satsning på utom-
europeiska marknader. 

SVÅRT ATT JÄMFÖRA SIFFROR 
Under åren 2014–2016 minska de 
materialåtgången uttryckt i ton per 
försäljningskrona med 31 procent för att 
därefter öka marginellt under 2017. Men 
sådana jämförelser är vanskliga: Dunis 
pappersbruk Rexcell i Skåpafors har 
2015–2017 genomgått stora förändring-
ar. 2015 avvecklades produktionen av 
hygienmaterial, ett segment med höga 
volymer, låg energiförbrukning och låga 
koldioxidutsläpp. 

Under 2016–2018 har avsevärda 
förändringar och investeringar gjorts 
i produktionen av mjukpapper. Mot 
bakgrund av detta produktionsskifte 
blir vare sig utsläppsdata eller 

materialförbrukning jämförbara från år 
till år.

UPPGÅNG FÖR MASSAPRISER
Papper och pappersmassa utgjorde 
2017 knappt 90 procent av de totala 
insatsvarorna. Detta starka beroende 
gör förstås Duni känsligt för rörelser 
i massapriset. Under 2018 påverkade 
massa priset kostnaderna negativt. Enligt 
Duni var priset vid årets utgång cirka 35 
procent högre än ett år tidigare, vilket 
överensstämmer med våra observationer 
av pris utvecklingen på massaved baserade 
på statistik från Skogsstyrelsen. För två 
av tre träslag har priset ökat med 25–30 
procent (se graf på motstående sida). 

Duni har ingen egen produktion av 
pappersmassa och torde därför ha 
en ännu högre kostnadsökning. Duni 
prissäkrar så vitt vi kan se inte mass-
apriset, och det verkar också saknas 
möjligheter att göra det, åtminstone med 
standardiserade derivat. 

För att kompensera detta högre 
massa pris planeras ytterligare prishö-
jningar gentemot kund. Duni har ett 
starkt varumärke och en stark position, 
så utsikterna att lyckas får bedömas som 
goda. Det här ger en potentiell uppsida 
om prisökningarna lyckas och massa-
priset vänder nedåt. Lagernivåerna på 
massa ved har också ökat under slutet av 
2018, enligt Skogsstyrelsen.

UTSLÄPP TRENDAR UPP
Merparten av Dunis koldioxid utsläpp 
härrör från  pappersbruket i Sverige. 
Även här ställer vi utsläppssiffran i 
relation till intäkt erna. För 2017 var det 
totala koldioxidutsläppet 4,74 ton per 
miljon kronor i omsättning. 

Dukat för hållbara vinster

"Att vara så beroende av 
en enskild insatsvara gör 

Duni känsligt för rörelser i 
massapriset" 



För några bolag med liknande 
tillverkningsprocesser ser det ut enligt 
följande: Holmen hade för 2017 en 
motsvarande siffra på 4,52, Essity 26,59 
och SCA 8,28. Om Duni hade haft en 
egen massaproduktion skulle utsläpps-
siffran enligt bolaget ha varit dubbelt 
så hög, vilket är värt att beakta vid 
jämförelse med andra bolag. Mellan 2014 
och 2015 minskade utsläppen kraftigt, 
man gjorde större förändringar i pro-
duktionen under 2015 som får antas ha 
påverkat detta. 

Därefter har utsläppen trendat uppåt 
i några år, vilket enligt Duni främst beror 
på att produktionsmiljön förändras i 
samband med investeringsprojekt.

BRANSCHEN VÄXER
2018 var ett svagt år för Duni till följd 
av ökade kostnader för insats varor. 
Förhoppningen är att pris  ök ningar mot 
kund ska kunna vända tren d en. 

Intäktstillväxten är dock mycket stabil 
i verksamheten, långsiktigt bygger ut-
vecklingen på att restaurangbranschen i 
Europa fortsätter att växa samt att Duni 
etablerar sig på nya marknader, organiskt 
eller genom förvärv. Utdelningshistorik-
en är stabil och en hög direktavkast-
ning bör ge visst stöd åt den historiskt 
sett låga aktiekursen. Andelen hållbara 
produkter ökar och vi tror att Dunis 
kunder alltmer kommer att efterfråga 
produkter med hållbar profil. 
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PRODUKTIONSÄNDRINGAR FÅR GENOMSLAG
Dunis koldioxidutsläpp, ton per MSEK i omsättning

OSÄKRADE KOSTNADER 
Prisökningar på svensk massaved, procent
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HÖG DIREKTAVKASTNING

2018 2019P

Intäkter, MSEK 4 927 5 404

Ebitda, MSEK 546 694

Ebitda-marginal, % 11,1 12,8

P/e-tal 15,0 11,6

Direktavkastning, % 5,1 5,4

"Duni har ett starkt var-
umärke och en stark posi-

tion, så utsikterna att lyckas 
får bedömas som goda."
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ANSVARSFULLT ÄGANDE

Hur tar ni upp hållbarhetsfrågor med ryska bolag?
– För det första är det en självklarhet för oss som aktiva 
förvaltare att göra vår egen analys av bolagen och att regelbun-
det träffa dem. Bara det senaste åren har vi träffat 25 av våra 
innehav, och vi har diskuterat hållbarhetsfrågor i samtliga dessa 
möten. Det blir också vanligare att ryska bolag självmant lyfter 
fram sitt hållbarhetsarbete, säger Fredrik Colliander.

Hur ser ryska bolag på FN:s Global Compact?
– När vi 2017 började lyfta Global Compact med ryska bolag 
på allvar hade de flesta inte ens hört talas om det. Vi brukar 
presentera Global Compact som en global code of conduct 
med fokus på ESG-frågor, det vill säga environment, sociala 
frågor och governance. I Ryssland är code of conducts på det 
området något av en bristvara, så responsen har varit väldigt 
uppskattande. Det senaste året har fem av våra innehav skrivit 
under, och vi vet att ytterligare två är på gång, säger Karin Fries.

Hur går det till rent praktiskt?
– Som exempel kan vi ta stålbolaget MMK. Vi diskuterade Glob-
al Compact med dess investor relations-ansvarige, som bad oss 
att skriva ett brev med mer information och en mer formell 
uppmaning, som han kunde ta högre upp i sin organisation. Vi 
vet att brevet har landat hos MMK:s styrelse som nu arbetar 
med frågan, säger Karin.

– Severstal, ett annat stålbolag vi äger, skrev under Global 
Compact 2018 och arbetar på ett inspirerande sätt med håll-
barhetsfrågor. Avfallet från Severstals gruvor används numera 
till att bygga vägar, och de har planer på ett nytt kraftverk som 
helt och hållet ska drivas av ånga från stålverket. 

När vi träffade dem senast berättade de att det är svårt att 
locka unga ryssar till stålindustrin, men att det blivit enklare 
sedan de börjat prata om sitt hållbarhetsarbete. Sånt gillar vi 
att höra!, säger Fredrik.

Vad gör ni förutom att uppmana innehaven att skriva under 
FN:s Global Compact?
– Varje bolag har sina utmaningar och alla kan bli bättre, och 
det gäller förstås inte bara ryska bolag. Ta till exempel LSR, ett 
bygg- och fastighetsbolag med huvudkontor i Sankt Petersburg 
som vi har arbetat mycket med när det gäller hållbarhet. LSR 
tog fram sin första hållbarhetsrapport i slutet av 2018 och bad 
oss om synpunkter. Vi hade en hel del, och valde att fokusera 
på de tre som vi tyckte var viktigast, säger Fredrik. 

Vilka då?
– Precis som i svenska byggbolag förekommer det arbetsplat-
solyckor i de ryska, något vi tycker att de borde arbeta mer 
strukturerat för att förhindra. Det ska helt enkelt finnas en 
nollvision om arbetsplatsolyckor, särskilt när det gäller dem 
med dödlig utgång. För att understryka hur allvarligt vi ser på 
det föreslog vi att de kopplar den rörliga ersättningen på alla 
chefsnivåer till antalet olyckor. 

Vi föreslog också att all personal på byggarbetsplatser 
ska täckas av en olycksfallsförsäkring, något som inte är en 
självklarhet i Ryssland. Vidare tog vi upp miljöhänsyn, där vi 
efterlyste mål för hur de ska optimera sin resursförbrukning 
och sätta tydliga mål för reducering, säger Karin.

"Hållbarhet 
lockar unga  
ryssar till 

stålindustrin"
Carnegie Rysslandsfond är investerad i 25 bolag. 
Förvaltare sedan 20 år är Fredrik Colliander, som 
tillsammans med Karin Fries diskuterar hållbar-
hetsfrågor i samtliga möten med ryska bolag.  
Och precis som i Sverige börjar hållbarhet bli 
en självklarhet, inte minst vid rekrytering av ny 
arbetskraft. 
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MARKNADEN

Vid ingången av året präglades värdepappersmarknaderna av riskaversion. Under slutet av 2018 föll priserna på aktier, krediter och 
råvaror på bred front. Tillväxten i världsekonomin visade tydliga tecken på avmattning och USA hotade med handelskrig med i 
princip alla samtidigt som de viktiga centralbankerna börjat strama åt den expansiva penningpolitiken. Förväntningarna på 2019 var 
således lågt ställda. 

De negativa förväntningarna har efter 
det första halvåret helt kommit på 
skam. Värdepappersmarknaderna har 
stigit kraftigt på bred front. Exempelvis 
har globala aktier stigit med över 20 
procent. Den viktigaste förklaringen är 
troligtvis centralbankernas omsvängning. 
Signaler om höjningar av styrräntor har 
förbytts till vänta och se samt försäk-
ringar om att de är beredda att vidta 
stimulansåtgärder om så krävs. Vare 
sig den amerikanska eller europeiska 
centralbanken har höjt sina styrräntor i 
år och i Kina har olika stimulansåtgärder 
satts in.

HÖG TILLVÄXT LOCKAR
Till främst aktiemarknadernas fromma 
har företagens vinstutveckling fortsatt 
att vara hög och oftast mer än väl 
motsvarat förväntningarna. IT-aktierna 
fortsätter att uppvisa störst uppgångar 

då lågräntemiljön lockar investerare till 
bolag som uppvisar hög tillväxt.

Värderingen av aktierna förefaller vara 
sekundärt. Värderingsskillnaden mellan 
tillväxt- och så kallade värdeaktier ligger 
nu på en nivå som vi inte sett sedan 
strax före IT-bubblan sprack i början av 
seklet.

HANDELSKRIG... SANKTIONER...
Däremot kvarstår hoten om försämrade 
möjligheter till handel. USA:s handelskrig 
med Kina fortsätter trots signaler då 
och då om att en lösning är nära. USA 
har även andra handelstvister att ta hand 
om, till exempel med EU och Indien. 
Vidare kvarstår en lösning avseende 
Brexit. Alla dessa processer kan komma 
att hämma tillväxten om de inte redan 
gör det.

USA har vidare infört fler sanktioner 
mot Iran, vilket eldat på oljepriset 

som stigit kraftigt. Oljeproducerande 
länder som exempelvis Ryssland gynnas 
naturligtvis av detta och följdriktigt har 
ryska aktier utvecklats starkt. Aktier på 
andra tillväxtmarknader har däremot 
halkat efter marknaderna i väst. USA:s 
handelskrig med Kina är en viktig 
förklaring. Vidare har den amerikanska 
dollarn fortsatt att förstärkas, vilket 
också hämmar tillväxtmarknaderna.

VÄNTAR RECESSION?
Även ränte- och kreditmarknaderna 
har utvecklats väl. Kreditspreadarna har 
sjunkit ordentligt under perioden, vilket 
är brukligt när riskbenägenheten ökar. 
Däremot är det inte lika självklart att 
räntorna på statsobligationer ska sjunka. 
Det har de dock gjort och på många håll 
är nu 10-åriga statsobligationsräntorna 
negativa och avkastningskurvorna in-
verterade, det vill säga de långa räntor-

LURIG SITUATION

FONDERNAS AVKASTNING, HALVÅRET 2019
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na är lägre än de korta. En inverterad 
avkastningskurva brukar föregå en 
recession och negativa obligationsrän-
tor indikerar att ränteinvesterarna tror 
på låg tillväxt och inflation en lång tid 
framöver. 

Halvvägs in i 2019 står vi således med 
en situation där aktiemarknaden indi-
kerar en hygglig tillväxt framöver medan 
räntemarknaden signalerar sällsynt svåra 
tider.

AKTIEFONDERNAS UTVECKLING
Utvecklingen på värdepappersmark-
naderna har onekligen skapat bra 
förutsättningar för fonderna. Under det 
första halvåret 2019 har också samtliga 
våra fonder stigit i värde. Eftersom risk-
benägenheten har ökat bland investerare 
har aktiefonderna givit högst avkastning, 
precis enligt skolboken.

De två fonder som skapade högst 
avkastning är också två fonder som 
brukar bedömas vara relativt riskfyllda, 
Rysslandsfonden och Micro Cap. Ryska 
ekonomin är beroende av landets ol-
jeinkomster och ett högre oljepris har 
bidragit positivt till utvecklingen. Vidare 
har fonden investerat i lågt värderade 
aktier med hög direktavkastning, vilka 
förefaller ha kommit att upptäckas av 
fler investerare. Vi har också sluppit nya 
ryska aktioner som kan förväntas leda 
till ytterligare sanktioner från väst-
världens sida. Rysslandsfonden steg med 
33,1 procent.

Micro Cap steg med 28,0 procent. 
Det är långt bättre än utvecklingen för 
den svenska aktiemarknaden. En viktig 
förklaring är att Micro Cap investerar 
i mindre företag som ofta har ett litet 
exportberoende och därför påverkas 
mindre av eventuella handelshinder. Risk-
nivån är också högre, vilket över tiden 
också ska resultera i en högre avkastning. 

Som bekant har den svenska aktie-
marknaden tillhört världens bästa sett 
över längre tidsperioder. Under de allra 
senaste åren har det dock inte varit 
så. Förklaringarna kan nog vara många, 
men första halvåret 2019 har varit en 
period där svenska aktier stått sig bra i 
konkurrensen. Sverigefonden steg med 
20,7 procent, vilket var något bättre än 
marknaden. Sverige Select steg med 14,4 
procent och Småbolagsfonden steg med 
17,3 procent. Noterbart för perioden är 
också att småbolag inte har utvecklats 
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bättre än stora bolag, något som annars 
varit fallet på senare år.

Rysslandsfonden steg ju mest av våra 
fonder, men de andra två fonderna som 
investerar i aktier på tillväxtmarknad-
erna, Asia och Indienfonden, uppvisade 
god men ändå mer blygsam avkastning. 
Asia, som steg med 13,6 procent, är 
ju exponerad mot den region som 
påverkas mest av USA:s handelskrig med 
Kina. Indienfonden, som steg med 10,3 
procent, har präglats av svårigheterna 
för den indiska ekonomin att växa i den 
höga takt som förväntas samt osäker-
heten kring vilket parti som skulle dra 
den längsta strået i vårens val. Nu utföll 
valet som marknaden ville, innebärande 
att premiärminister Modi sitter kvar 
med ett förstärkt stöd.  

Afirkafonden har fusionerats med 
Global och därför upphört. Global steg 
med 13,4 procent.

RÄNTEFONDERNAS UTVECKLING
Skillnaden i risknivå kan förklara skill-
naden i avkastning för våra räntefonder. 
Högst avkastning, 4,6 procent, uppvisar 
High Yield Select som investerar i nor-
diska företagskrediter med högre risk. 
Corporate Bond har en kreditportfölj 
som riskmässigt är mer blandad och 
därför sammantaget har en lägre risk. 
Fonden steg med 2,9 procent. Lägst 
avkastning av räntefonderna hade Likvid-
itetsfonden, 0,4 procent, vilket speglar 
den låga risknivån i fonden.

Under perioden har Obligationsfon-
den bytt inriktning och namn. Fonden 
investerar nu i företagskrediter emit-
terade av stabila företag och fonden 
söker extra efter emittenter eller obli-

gationer med hållbarhetsprofil. Namnet 
är bytt till Investment Grade. Emerging 
Markets Corporate Bond har upphört 
att existera efter att fonden fusionerats 
med Corporate Bond. 

BLANDFONDERNAS UTVECKLING
Blandfonderna har också utvecklats 
starkt. Strategifonden och Strategy Fund 
steg med goda 16,7 procent, då såväl 
aktie- som räntemarknader utveck-
lades bra. Total, som främst investerar i 
aktie- och räntefonder som förvaltas av 
Carnegie Fonder, avkastade 13,4 procent. 
Under perioden har ytterligare två fond-
i-fonder startas enligt samma koncept 
som Total, men med andra risknivåer. 
Total Plus har en högre risknivå och 
Multi en lägre. 

EN FRAMÅTBLICK
Den ekonomiska tillväxten förefaller 
dämpas något under 2019 i jämförelse 
med 2018. Inflationen, som började stiga 
en aning under förra året, visar ännu inte 
några påtagliga tecken på att ta fart. Det 
gör att centralbankerna ändå kan stimul-
era ekonomierna i viss mån i händelse av 
en oroväckande avmattning. 

I Kina har myndigheterna satt in 
olika stimulansåtgärder som förväntas 
få effekt i form av bättre tillväxt under 
hösten. Förutom att Asien generellt 
kommer att gynnas av en bättre ut-
veckling i Kina kommer även europeisk 
exportindustri få bättre förutsättningar. 
Samtidigt förväntas USA uppvisa fortsatt 
hygglig tillväxt, visserligen till priset av 
stora budgetunderskott. Sammantaget 
kan aktiebörsernas uppgångar un-
der årets första halvår troligen förs-

varas, men den goda utvecklingen gör 
naturligtvis att den framtida potentialen 
har begränsats.

Samtidigt är det svårt att vara alltför 
orolig för stora nedgångar på aktie-
marknaderna under det närmaste året. 
Börskrascher brukar vi få se i samband 
med recessioner eller när det finansiella 
systemet gungar. Risken för detta är inte 
speciellt stor i det kortare perspektivet. 
Politiska åtgärder som införanden av 
handelshinder kan påverka marknaderna 
negativt, men riskerna är väl kända.

Obligationsräntorna är däremot på 
extremt låga nivåer, vilket indikerar 
låg tillväxt under överskådlig framtid. 
Investerare som väljer att investera i 
obligationer som garanterar en negativ 
avkastning måste ha en rejält pessimis-
tisk syn på framtiden. För investerare 
som är något mer positivt lagda framstår 
fonder med hög ränterisk som riskabla. 
Då är räntefonder med kreditrisk att 
föredra. Under årets första halvår har 
dock räntespreadarna minskat betydligt 
och utvecklingen kan därför inte vara 
lika god framöver. Räntekupongerna kan 
i sig dock utgöra en bra avkastning.

  USA 22,9%

  LATINAMERIKA 14,8%

  SVERIGE 15,2%

  EUROPA 17,5%

  RYSSLAND 34,3%

  ÖSTEUROPA 24,7%

  ASIEN 13,9%

  JAPAN 12,8%

  SYDAFRIKA 18,6%   AUSTRALIEN 22,3%

Källa: Bloomberg

"Obligationsräntorna är 

däremot på extremt låga 

nivåer, vilket indikerar låg 

tillväxt under överskådlig 

framtid. Investerare som 

väljer att investera i obli-

gationer som garanterar 

en negativ avkastning 

måste ha en rejält pessi-

mistisk syn på framtiden."
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FONDFAKTA PER 190630 START BANKGIRO PPM-NR UTDELNING FÖRVALTARE FONDBOLAG

AKTIEFONDER

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

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

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

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

RÄNTEFONDER

Carnegie Corporate Bond 1990-10-01 5001-9496 537 639 Ja, Class1 SEK Div Niklas Edman,  
Maria Andersson Fund Rock Management Company S.A.

Carnegie High Yield Select 2017-11-02 5217-5312 - Ja, Class 1 SEK Div och  
3 SEK Div

Niklas Edman, 
Maria Andersson Fund Rock Management Company S.A.

Carnegie Likviditetsfond 1985-11-01 606-9876 178 335 Nej Mikael Engvall, Mona Stenmark Carnegie Fonder AB

Carnegie Investment Grade1 1990-07-02 5787-9660 - Nej Mikael Engvall, Mona Stenmark Carnegie Fonder AB

BLANDFONDER

Carnegie Multi2 2019-03-04 5007-6223 - Nej Magnus Gustafsson Carnegie Fonder AB

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

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

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

Carnegie Total Plus2 2019-03-04 5054-4121 - Nej Magnus Gustafsson Fund Rock Management Company S.A.

VÅRA FONDER

1) Carnegie Investment Grade startade den 3 juni 2019 genom att Carnegie Obligationsfond bytte placeringsinriktning.
2) Carnegie Multi och Carnegie Total Plus startade 4 mars 2019. 

Under året har C.arnegie Afrikafond avvecklats och fusionerats med Carnegie Global per den 28 mars 2019. Även Carnegie Emerging Markets Corporate 

Bond har avvecklats och fusionerats med Carnegie Corporate Bond per den 3 juni 2019.

ERBJUDANDE

Beroende på vad dina mål och drömmar är så har vi olika typer av fonder för ditt sparande. Per den 30 juni 
2019 erbjuder vi 17 aktivt förvaltade fonder, varav några har funnits med ända sedan Carnegie Fonder grun-
dades 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 premiepension.
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UTVECKLING 10 ÅR % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019H
SNITT 

PER ÅR

AKTIEFONDER

Carnegie Asia A -7,1 -20,1 9,6 8,4 22,8 1,8 8,3 31,6 -13,6 13,6 5,6

Carnegie Global A - - - - 19,6 8,7 13,9 6,8 -3,2 13,4 -
Carnegie Indienfond A 17,3 -35,0 15,6 -7,1 74,6 5,0 4,0 33,0 -6,5 10,2 9,7

Carnegie Micro Cap - - - - - - - 6,3 1,9 28,0 -

Carnegie Rysslandsfond A 11,3 -19,2 9,2 3,9 -28,5 15,7 46,2 -4,8 -0,5 33,1 8,0

Carnegie Småbolagsfond A - - 3,4 40,8 36,4 34,2 6,8 6,6 -9,8 17,3 -

Carnegie Sverige Select 28,0 -8,3 18,3 31,2 17,6 4,4 10,7 8,4 -6,9 14,4 13,3

Carnegie Sverigefond A 20,8 -12,4 15,6 30,4 21,1 7,0 13,2 10,2 -8,3 20,7 13,2

RÄNTEFONDER

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

Carnegie High Yield Select 3 SEK - - - - - - - 0,9 2,5 4,6 -

Carnegie Investment Grade A1 2,8 11,0 3,8 -1,9 8,1 0,2 1,8 -0,4 0,1 1,1 2,9

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

BLANDFONDER

Carnegie Multi A2 - - - - - - - - - 2,7 -

Carnegie Strategifond A 13,3 -12,9 14,4 21,6 15,3 4,8 12,7 7,0 -3,6 16,7 10,5

Carnegie Strategy Fund 3 SEK 11,6 -14,0 12,3 26,9 14,4 5,4 13,1 7,2 -3,7 16,7 10,5

Carnegie Total 3 SEK - - - - - - 3,1 7,3 -4,3 13,4 -

Carnegie Total Plus 3 SEK 2 - - - - - - - - - 3,4 -

AVKASTNING % PER 190630 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 10 ÅR

AKTIEFONDER

Carnegie Asia A 0,6 32,0 67,6 72,0

Carnegie Global A -1,3 34,2 63,8 -
Carnegie Indienfond A 4,3 41,0 97,5 152,0

Carnegie Micro Cap 19,3 - - -

Carnegie Rysslandsfond A 24,5 62,8 55,4 116,5

Carnegie Småbolagsfond A 2,4 21,9 72,5 -

Carnegie Sverige Select 6,8 35,0 39,7 250,0

Carnegie Sverigefond A 10,7 42,6 60,0 245,2

RÄNTEFONDER

Carnegie Corporate Bond 3 SEK 2,2 10,0 10,5 58,2

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

Carnegie Investment Grade A1 0,6 0,0 6,3 33,1

Carnegie Likviditetsfond A -0,1 0,2 0,7 13,4

BLANDFONDER

Carnegie Multi A2 - - - -

Carnegie Strategifond A 12,4 34,9 48,5 170,5

Carnegie Strategy Fund 3 SEK 12,6 35,0 49,4 172,1
Carnegie Total 3 SEK 6,5 - - -

Carnegie Total Plus 3 SEK 2 - - - -

ERBJUDANDE

Avkastning och utveckling

1) Carnegie Investment Grade startade den 3 juni 2019 genom att Carnegie Obligationsfond bytte placeringsinriktning.
2) Carnegie Multi och Carnegie Total Plus startade 4 mars 2019. 

Under året har C.arnegie Afrikafond avvecklats och fusionerats med Carnegie Global per den 28 mars 2019. Även Carnegie Emerging Markets Corporate Bond har avvecklats och fusionerats med Carnegie Corporate Bond per den 3 juni 2019.
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ANDELSINFORMATION ANDELSVÄRDE, KR FONDFÖRMÖGENHET , TKR ANDELAR, ANTAL ANDELSÄGARE, ANTAL

AKTIEFONDER

Carnegie Asia A 239,22 1 518 971 6 349 779 2 113

Carnegie Global A 173,74 208 842 1 202 016 930

Carnegie Global B 92,03 3 228 32 235 2

Carnegie Global C 93,69 1 1 1

Carnegie Global E 163,08 42 020 257 659 7

Carnegie Global I 157,69 2 16 2

Carnegie Indienfond A 540,92 2 114 392 3 908 881 1 051

Carnegie Micro Cap 138,70 626 647 4 517 950 37

Carnegie Rysslandsfond A 78,56 4 450 996 56 659 729 2 467

Carnegie Småbolagsfond A 320,72 1 951 357 6 084 312 853

Carnegie Småbolagsfond C 101,25 50 625 500 000 1

Carnegie Sverige Select 27,46 1 613 805 58 774 820 51

Carnegie Sverigefond A 2 847,53 16 753 696 5 883 591 2 898

Carnegie Sverigefond B 111,47 143 033 1 283 156 4

RÄNTEFONDER

Carnegie Corporate Bond 1 EUR 1 178,48 73 898 62 707 1

Carnegie Corporate Bond 1 NOK 125,97 259 050 2 056 492 2

Carnegie Corporate Bond 1 SEK 103,27 245 817 2 380 349 1

Carnegie Corporate Bond 1 SEK div 105,17 911 708 8 668 960 11

Carnegie Corporate Bond 3 CHF 963,30 94 719 98 328 Endast direkregistrerade 
andelsägare i Luxembourg

Carnegie Corporate Bond 3 EUR 1 225,88 94 784 77 319 5

Carnegie Corporate Bond 3 NOK 142,98 734 643 5 138 236 11

Carnegie Corporate Bond  3 SEK 428,30 15 306 846 35 738 568 595

Carnegie High Yield Select 1 SEK 102,92 52 950 514 495 1

Carnegie High Yield Select 1 SEK div 100,63 5 626 55 914 1

Carnegie High Yield Select 3 NOK 119,91 3 515 29 317 2

Carnegie High Yield Select 3 SEK 108,17 655 881 6 063 329 30

Carnegie High Yield Select 3 SEK div 100,79 2 209 21 919 3

Carnegie Investment Grade A1 1 170,14 195 463 167 043 162

Carnegie Likviditetsfond A 1 211,70 3 453 314 2 849 963 434

Carnegie Likviditetsfond B 100,79 3 509 436 34 817 980 12

BLANDFONDER

Carnegie Multi A2 102,66 7 016 68 340 25

Carnegie Strategifond A 1 422,07 15 119 118 10 631 763 7 469

Carnegie Strategifond G 141,57 637 357 4 502 215 12

Carnegie Strategifond H 112,53 25 633 227 777 1

Carnegie Strategy Fund NOK 122,27 2 742,8 22 431 3

Carnegie Strategy Fund SEK 5 765,25 418 668 72 619 826

Carnegie Total 3 SEK 119,95 1 265 928 10 553 802 92

Carnegie Total Plus 3 NOK2 110,29 1 10 1

Carnegie Total Plus 3 SEK2 103,41 1 560 15 084 9

ERBJUDANDE

Andelsinformation

1) Carnegie Investment Grade startade den 3 juni 2019 genom att Carnegie Obligationsfond bytte placeringsinriktning.
2) Carnegie Multi och Carnegie Total Plus startade 4 mars 2019. 

Under året har C.arnegie Afrikafond avvecklats och fusionerats med Carnegie Global per den 28 mars 2019. Även Carnegie Emerging Markets Corporate Bond har avvecklats och fusionerats med Carnegie Corporate Bond per den 3 juni 2019.
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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.

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 och Carnegie Sverige Select.

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 och Carnegie Likviditetsfond.

FREDRIK COLLIANDER

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2016. I finansbranschen sedan 1990.
Utbildning: MSc i företagsekonomi från Uppsala universitet.
Arbetserfarenhet: Handelsbanken i Moskva med ansvar för marknadsbevakningen av Östeuropa, 
förvaltare av Handelsbankens Östeuropafond.
Förvaltar: Carnegie Rysslandsfond och med i placeringsrådet för Carnegie Total, Total Plus och Multi.

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.
Medförvaltare: Carnegie Rysslandsfond och Carnegie Global.

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 och Carnegie Total Plus.

MONA STENMARK

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2016. I finansbranschen sedan 2006.
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 och Carnegie Likviditetsfond.

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 analy-
schef på HQ.
Förvaltar: Vd, investeringschef och med i placeringsrådet för Carnegie Total, Total Plus och Multi.

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.

GUSTAV EKHAGEN

Ränteanalytiker
På Carnegie Fonder sedan 2019. 
I finansbranschen sedan 2014.

DANIEL GUSTAFSSON

Ränteanalytiker
På Carnegie Fonder sedan 2016. 
I finansbranschen sedan 2016.

FREDRIK HUYNH

Trader
På Carnegie Fonder sedan 2005. 
I finansbranschen sedan 1996.

MATTIAS MONTGOMERY

Aktieanalytiker
På Carnegie Fonder sedan 2019. 
I finansbranschen sedan 2014.
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Carnegie Asia

Utveckling
De asiatiska marknaderna utvecklades mycket 
positivt under första halvåret. Positiva signaler från 
Fed i början av året att man närmar sig räntetop-
pen innebar att riskaptiten ökade. Kinas ekonomi 
visade tydliga tecken på avmattning under hösten. 
Regeringen vidtog därför stimulansåtgärder redan 
vid årsskiftet. Lägre reservkrav för bankerna, sänkt 
moms på konsumentvaror, sänkt företagsskatt 
och åtgärder för att öka försäljningen av bostäder 
var några initiativ som innebar att den kinesiska 
börsen utvecklades starkast under första kvartalet. 
Kinesiska bolag framstod också som lågt värdera-
de efter en svag utveckling 2018. Förhandlingarna 
mellan USA och Kina avseende handelskonflikten 
föreföll också utvecklas i positiv riktning vilket 
bidrog till börsuppgången. 

I maj stod klart att handelskriget var ett faktum. 
Förhandlingarna mellan USA och Kina bröt 
samman och USA införde nya handelstullar samt 
blockerade amerikanska teknologibolag från att le-
verera komponenter till kinesiska telekombolaget 
Huawei. Börsen i Kina och Hong Kong föll som 
ett resultat. Indien tog fart då utländskt kapital 
lyfte kurserna efter att Modis chanser att vinna 
valet ökat. Handelskriget fick stor negativ effekt på 
internetbolag och teknologiföretag i Hong Kong 
och Taiwan. Apples underleverantörer i Asien föll 
då man befarade att Kina skulle vidta motåtgärder. 
På G20 mötet i Osaka i slutet av juni nåddes ingen 
lösning på konflikten. USA och Kina kom dock 
överens om en ny vapenvila och att nya förhand-
lingar skulle inledas. 

Förvaltning
Fonden hade vid halvårsskiftet en balanserad 
portfölj. Kina och Hongkong utgjorde den största 
exponeringen med 48,9 procent av fonden, följt 
av Indien på 12,6 procent.

Under första kvartalet ökades fondens investe-
ringar i Kina medan mer defensiva innehav i Hong 
Kong reducerades. Innehaven i CK  Infrastructure, 
HKT Telecom Trust och SK Telecom såldes. 
Nyinvestering gjordes i China Life. Investeringen 
i  Vietnam ökades genom köp av Vingroup JSC. 
I Indien såldes innehavet i Sterlite Technology. 
Nyinvestering gjordes i Bajaj Finance. Under andra 
kvartalet ökades fondens investeringar i Alibaba 
och Ping An Insurance. Nyinvestering gjordes i 
Anta Sports Products. Innehavet i ASM Pacific 
avyttrades. Fonden minskade exponeringen mot 
Indien genom försäljning av Axis Bank. Till följd av 
utvecklingen för finansbolagen blev vi mer försik-
tigt inställda till den indiska banksektorn. Fonden 
steg i värde med 13,6 procent under första halvår-
et, uttryckt i kronor. Valutaexponeringen inverkade 
positivt på fondens utveckling i och med att 
dollarn steg i värde mot kronan med 4,7 procent.

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

Värdepappersinnehav
Per den 30 juni var fonden till 95,2 procent inves-
terad i aktier. Resterande 4,8 procent utgjordes av 
likvida medel. Innehaven är koncentrerade till 32 
innehav.

Framtidsutsikter
Asiatiska aktier är värderade under normal nivå. 
Utvecklingen framöver är till stor del beroende 
av externa makrofaktorer. USA:s ekonomi mattas 
av vilket innebär att Fed ger signal om att en 
räntesänkning är nära förestående, kanske redan 
i juli. Lägre räntor i USA får till följd att dollarn 
borde korrigera mot valutorna i Asien vilket är 
positivt för de asiatiska börserna. Förhandlingar 
om handelskonflikten med USA kommer också 
att påverka börsen i positiv eller negativ riktning 
beroende på utgång. Den upptrappade konflikten 
mellan USA och Iran är ett riskmoment som kan 
komma att påverka oljepriset till nackdel för de 
asiatiska ekonomierna.

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 från start 168,2

snitt från start 6,7

10 ack 72,0

10 snitt 5,6

5 ack 67,6

5 snitt 10,9

3 ack 32,0

3 snitt 9,7

2 ack 12,6

2 snitt 6,1

1 år 0,6

Placeringsinriktning
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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvaltningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 
44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen 
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44 Pornografi 
44Kommersiell spelverksamhet
44Alkohol 

Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44 Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 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 stör-
re ägare. Denna dialog kan utmynna i en så kallad 
samverkansdialog, där förvaltaren tillsammans med 
representanter för ett bolag för en strukturerad 
diskussion om företagets hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar: Vi agerar oftast på egen 
hand, men om det bedöms lämpligt kan vi ingripa 
tillsammans med andra ägare, till exempel genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar: Vi deltar i stämmor i de 
fall vi är en större aktieägare eller där vi ser andra 
särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar :  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr 149,31 117,46 126,34 136,91 168,07 171,01 185,19 243,69 210,51 239,22

Antal andelar, st 4 904 095 4 004 184 4 492 639 2 916 272 2 720 238 3 114 039 3 110 626 6 438 446 6 660 571 6 349 779

Fondförmögenhet, Mkr 732 470 568 399 457 533 576 1 569 1 402 1 519

Utdelning, kr/andel 1,20 2,20 2,33 – – – – – – –

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – – 79 78 74 72

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

Totalavkastning, % –7,1 –20,0 9,6 8,4 22,8 1,8 8,3 31,6 –13,6 13,4

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, %

2009-07-01 2019-06-30

Hongkong/Kina 48,9
Indien 12,6
Sydkorea 8,3
Taiwan 7,6
Thailand 5,5
Filippinerna 5,2
Likvida medel 4,8
Indonesien 3,5
Singapore 2,1
Vietnam 1,5

GEOGRAFISK FÖRDELNING, %

Innehav Procent

Taiwan Semiconductor 7,0

Tencent Holdings LTD 6,5

HDFC Bank LTD 5,6

Samsung 5,2

China Construction Bank 5,1

ICBC Indonesia & COM 4,8

Swire Pacific LTD 4,4

China Resources Land 4,2

China Overseas 4,1

Ping An 3,4

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2019-06-30

Bransch Procent

Finans 48,9

Teknologi 28,3

Industri 5,3

Telekom 3,9

Sällanköpsvaror 3,7

Energi 2,9

Råvaraor 2,3

BRANSCHFÖRDELNING 2019-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Kina 55 834 3,7

Alibaba Group ADR 47 192 3,1

Momo Inc ADR 8 642 0,6

Filippinerna 79 356 5,22

Ayala Land 44 760 2,9

SM Prime 34 596 2,3

Hongkong 686 429 45,2

Anta Sports Products 29 324 1,9

China Construction Bank 77 535 5,1

China Mobile LTD 13 949 0,9

China Overseas 62 623 4,1

China Resources Land 63 764 4,2

CLP Holdings 43 018 2,8

HKT Trust & HKT LTD 45 674 3,0

Hong Kong Exchanges 29 821 2,0

ICBC Indonesia & COM 72 868 4,8

MTR Corporation 31 250 2,1

Ping An 51 268 3,4

Swire Pacific LTD 67 300 4,4

Tencent Holdings LTD 98 036 6,5

Indien 191 801 12,6

Bajaj Finance 30 720 2,0

HDFC Bank LTD 84 864 5,6

Housing Deve 32 365 2,1

Reliance 43 853 2,9

Indonesien 52 576 3,46

Bank Central Asia 34 621 2,3

Mitra Adiperkasa Tbk 2 970 0,2

Pakuwon Jati 14 985 1,0

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Singapore 31 977 2,1

DBS Group Holdings 31 977 2,1

Sydkorea 125 884 8,3

Samsung 78 584 5,2

Samsung SDI 47 300 3,1

Taiwan 115 891 7,6

Hota Industrial 9 129 0,6

Taiwan Semiconductor 106 762 7,0

Thailand 83 817 5,5

Airports of Thailand 48 470 3,2

Central Pattana 35 347 2,3

Vietnam 23 247 1,5

Vingroup 23 247 1,5

Summa värdepapper 1 446 812 95,2

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 72 158 4,8
Summa fondförmögenhet 1 518 971 100,0

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 2019-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 358 089 1 446 812
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 1 358 089 1 446 812

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 1 358 089 1 446 812

Bankmedel och övriga  
likvida medel 50 058 63 643
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 626 12 383

Övriga tillgångar 1 –
Summa tillgångar 1 408 773 1 522 839

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –2 462 –3 524

Övriga skulder –4 169 –344
Summa Skulder –6 631 –3 868

Fondförmögenhet 1 402 142 1 518 971
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Utveckling
Carnegie Global steg med 13,4 procent under 
årets första halvår. Valutaeffekterna var positiva 
under halvåret och adderade ungefär 5 procent-
enheter. Nettoflödena i fonden uppgick till 5,5 
miljoner kronor. Utöver det fick fonden ytterligare 
107 miljoner kronor i förvaltat kapital vid fusionen 
med Afrikafonden. Marknadsvärdet per halvårsskif-
tet var 254 miljoner kronor. 

Förvaltning
Periodens största vinnare var Credit Acceptance 
Corp, Moody’s och MTY Food Group. 

Under perioden var det bara två innehav som 
hade negativ avkastning: Ryanair och The Gym 
Group.

Fondens vinnare har alla haft en solid utveckling, 
men det är främst en allmän höjning av värdering-
arna som drivit aktiekurserna. Det följde en period 
av fallande aktiekurser under slutet av 2018. Vi är 
nu tillbaka där vi startade och värderingarna ligger 
vid halvårsskiftet på ungefär samma nivå som när 
nedgången började i oktober 2018.  

Utöver vinnarna har flera av fondens övriga 
innehav kommit med goda nyheter. DaVita fick 
äntligen försäljningen av sin sjukhusverksamhet 
godkänd. Köpeskillingen kommer att användas till 
att sänka belåningen och att köpa tillbaka egna 
aktier (vilket vi gillar eftersom aktien är billig). 
Howard Hughes ledning har tröttnat på att 
bolaget är konstant undervärderat och har startat 
en process för att sälja hela eller delar av bolaget. 
Marknaden verkar hålla med om att aktien varit 
undervärderad och kursen gick upp 40 procent 

på nyheten. Liberty Global har fortsatt att sälja 
av dotterbolag till attraktiva värderingar. I februari 
tillkännagavs det att de ska sälja sin schweiziska 
verksamhet. I juli, efter halvårsslutet, fick de till 
sist också försäljningen av sin tyska verksamhet 
godkänd. Det är en stor och värdeskapande affär ; 
vi uppskattar att aktien nu är värd 40 procent mer 
än kursen vid halvårsskiftet. 

The Gym Group är ner 6 procent under 
första halvåret. Trots det har bolagets  fundamenta 
utvecklats fint. Antalet medlemmar har ökat med 
10 procent under första halvåret och de tar 
marknadsandelar inom lågprissegmentet. Ryanair 
har inte utvecklats lika bra. De har sänkt vinstprog-
nosen bland annat på grund av de försenade 737 
MAX leveranserna. Vi är dock optimistiska på lång 
sikt. Ryanair har lägst kostnader i branschen och 
de bolagen klarar sig alltid bra.

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 standardav-
vikelse – de kortsiktiga prisfluktuationerna anses 
inte vara av större betydelse för den investerare 
som är villig att vara långsiktig. Förvaltningen grun-
dar sig istället på en kvalitativ och kvantitativ be-
dömning av risken för en permanent kapitalförlust 
(helt eller delvis) i det enskilda fallet. Att minimera 
den kapitalförlustrisken är av högsta prioritet.

Den risk som kan få störst påverkan är 
marknadsrisk, det vill säga att priset på flera av 
positionerna samtidigt utvecklas i oönskad riktning 

Carnegie Global

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

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

MIKAEL TARNAWSKI-BERLIN

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

Mikael.Tarnawski-Berlin@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2014-02-17

Kategori Aktiefond, global

Förvaltningsavgift, % 1,55

Riskklass 5

Ansvarig förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 531-9116

PPM-nummer Ej ansluten till PPM

Fondfakta Totalavkastning, %
ack från start 73,7

snitt från start 10,8

10 ack –

10 snitt –

5 ack 63,8

5 snitt 10,4

3 ack 34,2

3 snitt 10,3

2 ack 15,1

2 snitt 7,3

1 år –1,3

Placeringsinriktning

eller att hela marknaden för ett tillgångsslag eller 
ett enskilt värdepapper går tillbaka och att priser 
och värden för tillgångarna därigenom påverkas. 
Då fonden investerar globalt inkluderar detta även 
valutor. En försvagning av svenska kronan påverkar 
fonden positivt. 

Övrigt
Den 28 mars fusionerades Carnegie Afrika-
fond med Carnegie Global. Det innebar att 
Afrika fondens andelsägare blev andelsägare i 
Global fonden. Samtidigt såldes alla innehav i 
Afrika fonden. Global fondens inriktning är alltså 
oförändrad. 

Derivathandel med mera
Fonden har inte handlat med derivat. Fonden har 
inte lånat ut aktier. För att beräkna de sammanlagda 
exponeringarna i fonden har åtagandemetoden 
använts som riskbedömningsmetod. Befintligt 
säkerhetskrav per den 30 juni var 0 kronor.

Framtidsutsikter
Det är omöjligt att säga vad som kommer att 
hända på kort sikt. Det sagt så är vi positiva på 
lång sikt. Vi har en portfölj av stabila kvalitetsbolag 
vars tillväxt och avkastning på investerat kapital är 
högre än börsens genomsnitt. Trots det är portföl-
jen idag billigare än börsens genomsnitt. Bolagen 
är också lägre värderade än vad de brukar vara 
historiskt. Vi tror därför att framtiden är ljus – för 
den långsiktige investeraren. 
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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvalt ningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 
44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för för-
valtarens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.

Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen 
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44 Pornografi 
44Alkohol 
44Kommersiell spelverksamhet
44Kol 
44Uran 

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

     
44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  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 hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar: Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor 
i de fall vi är en större aktieägare eller där vi ser 
andra särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar :  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass A – – – – 119,63 130,08 148,17 158,26 153,20 173,74

Antal andelar, st Klass A – – – – 268 121 331 433 382 182 460 198 483 965 1 202 016

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – – – 85,38 92,03

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – – 8 885 32 235

Andelsvärde, kr Klass C – – – – – – – – 85,31 93,69

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

Andelsvärde, kr Klass E – – – – 118,21 126,87 141,70 148,94 143,45 163,08

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

Andelsvärde, kr Klass I – – – – 112,30 121,66 136,39 144,49 138,70 157,69

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

Fondförmögenhet, Mkr – – – – 38 51 65 80 115 254

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

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

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

Totalavkastning, % – – – – 19,7 9,5 14,2 6,8 –3,2 13,4

1) Valt jämförelseindex (MSCI World Net Total Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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2014-02-19 2019-06-30

USA 53,8
Storbritannien 16,4
Kanada 7,5
Nya Zeeland 6,5
Mexico  4,2
Irland 3,9
Tyskland 3,1

GEOGRAFISK FÖRDELNING, %

Innehav Procent

Alphabet Inc-Cl C 9,3

MTY Food Group Inc 7,5

Ryman Healthcare Ltd 6,5

Davita Healthcare 5,2

Kkr & Co Inc A 4,9

The Gym Group 4,8

Liberty Global PLC C 4,8

Sensata Technologies 4,8

Expedia 4,7

Credit Acceptance 4,7

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2019-06-30

Bransch Procent

Sällanköpsvaror 30,8

Finans 21,6

Hälsovård 19,2

Teknik 9,3

Industri 7,7

Transport 3,9

Fastigheter 3,0

BRANSCHFÖRDELNING 2019-06-30



38 Halvårsrapport 2019

Carnegie Global

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Irland 9 818 3,9

Ryanair Holdings 9 818 3,9

Kanada 19 167 7,5

MTY Food Group Inc 19 167 7,5

Mexico 10 711 4,2

Qualitas Control 10 711 4,2

Nya Zeeland 16 458 6,5

Ryman Healthcare Ltd 16 458 6,5

Storbritannien 41 763 16,4

The Gym Group 12 149 4,8

Liberty Global PLC C 12 143 4,8

Rolls-Royce 7 307 2,9

Rolls-Royce C 18 62 0,0

WPP PLC 10 103 4,0

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Tyskland 7 916 3,1

Bayer AG 7 916 3,1

USA 136 672 53,8

Alliance Data 7 275 2,9

Alphabet Inc-Cl C 23 714 9,3

Autonation Inc 2 482 1,0

Berkshire Hathaway B 2 717 1,1

Credit Acceptance 11 976 4,7

Davita Healthcare 13 129 5,2

Expedia 12 019 4,7

HCA Healthcare I 11 243 4,4

Howard Hughes Corporation 7 601 3,0

Kkr & Co Inc A 12 363 4,9

Markel Corporation 9 929 3,9

Moody'S Corporation 10 106 4,0

Sensata Technologies 12 116 4,8

Summa värdepapper 242 505 95,4

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 11 588 4,6
Summa fondförmögenhet 254 094 100,0

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 2019-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 109 656 242 505

Penningmarknadsinstrument – –

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde – –

Övriga derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde – –

Fondandelar  – –
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 109 656 242 505

Placering på konto hos kredi-
tinstitut –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 109 656 242 505

Bankmedel och övriga likvida 
medel 5 560 11 155
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 0 384

Övriga tillgångar 0 2 622
Summa Tillgångar 115 216 256 667

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –138 –301

Övriga skulder 0 –2 271
Summa Skulder –138 –2 573

Fondförmögenhet 115 078 254 094



Halvårsrapport 2019 39

Carnegie Indienfond

Utveckling
Den indiska marknaden inledde året svagt med 
anledning av sämre rapporter för tredje kvartalet. 
Ett par incidenter där företag med svag corporate 
governance föll kraftigt under månaden inverkade 
negativt på börshumöret. Under mars månad gick 
rekordstora flöden till den indiska aktiemarknaden, 
5 miljarder dollar. Positiva flöden innebär starkare 
valuta och lägre räntor. Efter Indiens kraftfulla svar 
på terrorattacken från Pakistan i februari, stärkte 
Modi sin position. Resultatet av det nationella valet 
i maj bidrog till att investerarna fick förnyat för-
troende för att investera i landet. Narendra Modi 
och hans parti, BJP, tog hem segern och stärkte 
sin position väsentligt. Tillsammans med sina koa-
litionspartners fick BJP 350 platser i parlamentet, 
en klar majoritet och stärkt position. 

Under andra kvartalet visade den indiska 
ekonomin tydliga tecken på avmattning i tillväxten. 
Trots regeringens framsteg med ekonomiska 
reformer de senaste fem åren ser vi idag svagare 
tillväxt på BNP-nivå. Faktum är att regeringens 
reformiver på kort sikt har inverkat negativt på 
tillväxten. Regeringens ambition att på relativt kort 
tid städa upp i banksystemet fick negativ inverkan 
på likviditeten i finansektorn och finansbolagen får 
allt svårare att rulla sin upplåning.  

Förvaltning
Fonden hade vid halvårsskiftet en fokuserad 
portfölj med investeringar huvudsakligen i privata 
banker, industriföretag, sällanköpsvaror och daglig-

varor. Fondens exponering mot energi, råvaror, 
hälsovård och telekommunikation var relativt sett 
låg. Fonden äger en mycket selektiv portfölj med 
välskötta och lönsamma företag. Vinstutvecklingen 
i dessa företag ligger över marknaden som helhet. 
Under första kvartalet ökade fonden investering-
arna i privata banker genom köp av Axis Bank och 
Icici Bank. Båda bankerna har gjort goda framsteg 
med att minska utestående kreditförluster. Inne-
haven i Eicher Motor, Hero Motocorp, Motherson 
Sumi Systems och Sun Pharmaceutical såldes. 
Istället ökades innehavet i läkemedelsbolaget Dr. 
Reddy´s Laboratories. Investeringarna i finanssek-
torn ökades genom köp i Bajaj Finance. 

Under andra kvartalet såldes innehavet i 
Sterlite Technology. Fonden sålde även innehavet 
i Indusind Bank efter att bankens exponering mot 
Dewan Housing Finance blivit känd. Ny investering 
gjordes i livsmedelsbolaget Nestle India.

Fonden steg i värde med 10,1 procent under 
året, uttryckt i kronor. Den indiska valutan steg i 
värde med 5,6 procent, vilket bidrog positivt till 
avkastningen.

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

Värdepappersinnehav
Per den 30 juni var fonden till 94,8 procent inves-
terad i aktier. Resterande 5,2 procent utgjordes av 
likvida medel. Innehaven är koncentrerade till 25 
innehav.

Framtidsutsikter
Den största utmaningen framöver blir att få 
fart på den ekonomiska tillväxten. Under fjärde 
kvartalet steg BNP endast med 5,8 procent och 
konsumtionen visar oroande svag utveckling. 
Regeringens nya budget väntas innehålla kon-
tantbidrag till bönderna, nya statliga investeringar 
i infrastruktur och riktade skattesänkningar. Det 
senaste året har vi sett svagare efterfrågan på bilar, 
motorcyklar, kapitalvaror och dagligvaror. En del-
förklaring är att bönderna fått sämre betalt för sin 
spannmål vilket är negativt för köpkraften. Nästan 
alla kapitalvaror i landet köps med finansiering. 
Om inte finansbolagen kan ordna upplåning, kan 
inte kunderna köpa ny bil på kredit. Det får en 
direkt effekt på konsumtionen. 

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 från start 482,2

snitt från start 12,6

10 ack 152,0

10 snitt 9,7

5 ack 97,5

5 snitt 14,6

3 ack 41,0

3 snitt 12,2

2 ack 16,9

2 snitt 8,1

1 år 4,3

Placeringsinriktning
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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvalt ningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 
44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44 Pornografi 
44Alkohol 
44Kommersiell spelverksamhet 

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar: Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor 
i de fall vi är en större aktieägare eller där vi ser 
andra särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION



Halvårsrapport 2019 41

Carnegie Indienfond

–40

–20

0

20

40

60

80

UTVECKLING PER ÅR, %

Genomsnitt/10år 9,7%
20

18
20

17
20

16
20

15
20

14
20

13
20

12
20

11
20

10
20

19
h

UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass A 297,36 193,30 222,36 206,62 360,82 379,02 394,25 524,52 490,66 540,92

Antal andelar, st 5 568 856 4 111 729 4 121 251 3 323 934 4 954 190 4 673 642 4 389 999 4 973 607 4 106 825 3 908 881

Fondförmögenhet, Mkr 1 656 795 916 687 1 788 1 773 1 733 2 609 2 015 2 114

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

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – – 70 71 58 55

Aktiv risk (Tracking Error), %1) 10,6 6,2 5,3 5,3 5,9 6,0 6,5 5,8 5,4 5,2

Totalavkastning, % 17,3 –35,0 15,6 –7,1 74,6 5,0 4,0 33,0 –6,5 10,2

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 32,6

Material 17,9

Industrivaror 12,1

Informationsteknologi 9,3

Dagligvaror 6,9

Energi 6,8

Sällanköpsvaror 4,7

Hälsovård 3,2

Kraftförsörjning 1,3

BRANSCHFÖRDELNING 2019-06-30

Bransch Procent

HDFC Bank 9,0

Housing Development 7,0

Reliance Industries 6,8

Bajaj Finance 5,9

Kansai Nerolac Paints 5,5

Tata Consultancy 4,8

Titan Industries 4,7

Kotak Mahindra Bank 4,5

Asian Paints 4,5

Infosys Technologies 4,4

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2019-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 6,9

Dabur India LTD 31 266 1,5

Hindustan Unilever 86 613 4,1

Nestle India 28 862 1,4

Energi 6,8

Reliance Industries 144 717 6,8

Finans 32,6

Axis Bank 41 356 2,0

Bajaj Finance 124 860 5,9

HDFC Bank 190 044 9,0

Housing Development 148 707 7,0

Icici Bank 88 266 4,2

Kotak Mahindra Bank 95 432 4,5

Hälsovård 3,2

Dr. Reddy's Laboratories 66 942 3,2

Industrivaror 12,1

Balkrishna Industries 33 216 1,6

Bosch 59 695 2,8

Cummins India 20 616 1,0

Maruti Suzuki 90 591 4,3

Voltas 51 961 2,5

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Informationsteknologi 9,3

Infosys Technologies 93 601 4,4

Tata Consultancy 102 524 4,8

Kraftförsörjning 1,3

Power Grid 27 849 1,3

Material 17,9

Asian Paints 94 192 4,5

Hindalco 33 447 1,6

Kansai Nerolac Paints 117 174 5,5

Pidilite Industries 41 172 1,9

Ultratech Cement 91 983 4,4

Sällanköpsvaror 4,7

Titan Industries 99 311 4,7

Summa värdepapper 2 004 395 94,8

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 109 998 5,2
Summa fondförmögenhet 2 114 392 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30

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 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 921 688 2 004 395
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 1 921 688 2 004 395

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 1 921 688 2 004 395

Bankmedel och övriga 
likvida medel 100 465 113 195
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter – 1 804

Övriga tillgångar 3 5 348
Summa tillgångar 2 022 156 2 124 741

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –3 840 –4 513

Övriga skulder –3 258 –5 835
Summa skulder –7 098 –10 348

Fondförmögenhet 2 015 058 2 114 392



Halvårsrapport 2019 43

Carnegie Micro Cap

Utveckling
Fonden hade under första halvåret 2019 en posi-
tiv värdeutveckling om 28 procent. I kombination 
med ett nettoutflöde om 145,2 miljoner kronor 
innebar det att fondförmögenheten vid årsskiftet 
uppgick till 626,7 miljoner kronor.  

Förvaltning
Under årets första halvår har vi ökat innehavet i 
nischbanken TF Bank. TF bank har sedan börsno-
teringen för tre år sedan presterat väldigt väl i 
snart sagt varje kvartal och har en imponerande 
historik. Trots det har aktien enligt oss inte fått den 
värdering den förtjänar. Värderingen är i nivå med 
storbankernas multiplar långt under 10 gånger 
årets vinst, samtidigt växer i TF Banks fall såväl 
omsättning som resultat i rask takt vilket inte är 
fallet hos storbankerna. Vi tror att den positiva 
utvecklingen kommer att fortsätta. Därav vår 
ökning i innehavet. 

Vi har ökat innehavet i kycklingproducenten 
Scandi Standard. Kycklingkonsumtionen per capita 
i Norden är låg i ett internationellt perspektiv. 
Kyckling är attraktivt då vitt kött har hälsofördelar 
jämfört med rött kött, därtill är det billigare och 
mer gynnsamt ur ett miljöperspektiv. Vi tror alltså 
på en strukturell tillväxt för nordisk kycklingkon-
sumtion. Under 2017 genomförde bolaget en stor 
affär då irländska Manor Farm förvärvades. Affären 

blev väldigt framgångsrik. Vi gör bedömningen att 
bolaget kan komma att göra fler förvärv. Bolaget 
har under första halvåret skakat av sig effekter av 
tidigare års fågelinfluensa samt förra årets höga 
råvarupriser. Det borgar för en god vinstutveckling 
under årets andra halvår. I ljuset av det är aktien 
lågt värderad, därav vår ökning i innehavet.  

Vi har under årets första halvår ökat innehavet i 
KnowIT. Delvis ska det ses i ljuset av att sektor-
kollegan Acando lämnat portföljen då bolaget 
blev föremål för uppköp från den kanadensiska 
konsultjätten CGI. KnowIT har under senare år 
förbättrat lönsamheten och samtidigt levererat 
en god organisk tillväxt. Vi tror att den positiva 
utvecklingen kommer att fortsätta. Vår bedöm-
ning är att it-konsultmarknaden har en strukturell 
efterfrågekomponent och inte bara drivs av 
konjunkturen. Kort sagt, många företag och organi-
sationer har ett behov av att investera i it oavsett 
konjunkturläge. KnowIT är välskött och vi blir inte 
förvånade om bolaget fortsätter sin framgångsrika 
resa med mer kraftfulla steg in i en ny internatio-
nell marknad inom överskådlig tid.

Spelutvecklaren Stillfront har med kraft av en 
god kursutveckling fått ökad vikt i portföljen, vilket 
vi kan motivera med en värdering långt under 
såväl börsen som andra noterade spelutvecklare. 
Detta trots en mycket kraftfull tillväxt avseende 
såväl omsättning som resultat. Den positiva ut-

vecklingen drivs av såväl förvärv som en organisk 
tillväxt och vi gör bedömningen att den positiva 
utvecklingen kommer att fortsätta. Sommaren 
är säsongsmässigt något lugnare, sol och bad tar 
fokus från spelande. Med det sagt, förra årets 
rekordsommar innebär lätta jämförelsetal. 

Derivathandel med mera
Fonden har under första halvåret 2019 inte 
handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt 
säkerhetskrav per den 30 juni var 0 kronor.

Värdepappersinnehav
Fonden var vid periodens slut till 97,5 procent 
investerad i aktier och 2,5 procent i likvida medel. 

Framtidsutsikter
Den globala konjunkturutvecklingen uppvisar svag-
hetstecken. Även konjunkturen i Sverige försvagas, 
men ser ändå ut att klara sig väl i ett internatio-
nellt perspektiv. Samtidigt är Stockholmsbörsen 
inte högt värderad i ett internationellt perspektiv 
och låga räntor utgör ett stöd. 

Som ett led av fondens arbete med hållbar-
hetsfrågor 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. 
 

Carnegie Micro Cap
Förvaltare

Startdatum 2017-01-31

Kategori Aktiefond Sverige

Förvaltningsavgift, % 2,0

Riskklass 5

Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5176-8331

PPM-nummer Ej ansluten till PPM

Fondfakta Totalavkastning, %
ack från start 38,7

snitt från start 14,5

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack 23,3

2 snitt 11,0

1 år 19,3

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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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvaltningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 

44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen 
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44  Tobak 
44 Pornografi 
44Alkohol 
44Kommersiell spelverksamhet 
44 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 
44Kol

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte 
attpåverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar:  Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar: Vi deltar i stämmor i de 
fall vi är en större aktieägare eller där vi ser andra 
särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr – – – – – – – 106,42 108,38 138,70

Antal andelar, st – – – – – – – 6 371 605 5 610 457 4 517 950

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – 668 608 626

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

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

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

Totalavkastning, % – – – – – – – 6,3 1,9 28,0

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.

0

10

20

30

40

50

UTVECKLING, %

2017-01-31 2019-06-30

Innehav Procent

Addnode 11,1

Knowit 10,2

New Wave 6,2

Formpipe 6,2

Scandi Standard 5,5

Stillfront Group 5,2

Bufab 4,8

Instalco 4,8

Catena 4,8

AQ Group 4,4
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Bransch Procent

Informationsteknologi 35,2

Industrivaror 32,0

Finans och fastighet 12,7

Sällanköpsvaror 8,6

Dagligvaror 5,5

Tjänster 3,6

BRANSCHFÖRDELNING 2019-06-30

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 34 597 5,5

Scandi Standard 34 597 5,5

Finans och fastighet 79 283 12,7

Catena 30 035 4,8

Platzer Fastigheter 27 254 4,3

TF Bank 21 994 3,5

Industrivaror 200 512 32,0

AQ Group 27 720 4,4

Bergman & Beving 22 318 3,6

Bufab 30 197 4,8

Bulten 21 868 3,5

Concentric 22 166 3,5

Coor Service Management 20 183 3,2

Instalco 30 194 4,8

Nordic Waterproofing 25 867 4,1

Informationsteknologi 220 282 35,2

Addnode 69 751 11,1

Formpipe 38 739 6,2

Know IT 63 783 10,2

Proact IT 15 266 2,4

Stillfront Group 32 743 5,2

Sällanköpsvaror 53 736 8,6

Byggmax 14 746 2,4

New Wave 38 991 6,2

Tjänster 22 553 3,6

Rejlers 22 553 3,6

Summa värdepapper 610 962 97,5

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 15 684 2,5
Summa fondförmögenhet 626 647 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30

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 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 578 783 610 962
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 578 783 610 962

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 578 783 610 962

Bankmedel och övriga 
likvida medel 32 183 16 669
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 0 0

Övriga tillgångar 0 0
Summa tillgångar 627 635 627 631

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 120 –984

Övriga skulder –1 813 0
Summa skulder –2 933 –984

Fondförmögenhet 624 702 626 647
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Utveckling
Den ryska aktiemarknaden steg mycket kraftigt 
under det första halvåret. Uppgången i svenska 
kronor blev hela 33 procent för Rysslandsfonden. 
Ett stabilt oljepris, låg inflation och goda statsfinan-
ser innebar en stark makroekonomisk bakgrund 
för aktiemarknaden. Förbättrad bolagsstyrning i 
ett antal bolag påverkade också positivt. Speciellt 
tydligt blev detta i fallet Gazprom som fungerade 
som draglok för hela den ryska marknaden. Det 
var stort fokus på utdelningarna under hela perio-
den. De ryska bolagen betalar ut allt större andel 
av vinsten till aktieägarna och direktavkastningen 
är mycket hög, vilket förstås är positivt för börsen 
som helhet.

Den geopolitiska situationen var relativt stabil 
under de första sex månaderna. Även om det har 
förts diskussioner om nya sanktioner mot Ryssland 
i USA har inget allvarligt hänt på detta område. 
Sanktionerna mot aluminiumbolaget Rusal har till 
och med tagits bort då bolaget har gått amerikan-
ska myndigheter till mötes.

Uppgången på aktiemarknaden var inte 
sektorspecifik. Fondens bästa innehav blev det 
stora gasbolaget Gazprom, som steg med hela 
73 procent. Av de större innehaven är det också 
värt att nämna Sberbank som efter ett tufft 2018 
gjorde en rejäl comeback. Aktien steg med 46 
procent. Byggbolaget LSR steg med 62 procent, 
detaljhandelskedjan X5 med 42 procent och 
internetbolaget Yandex med 41 procent. Fondens 
enda investering med negativ avkastning var det 
lilla ryska verkstadsbolaget HMSG (–16 procent). 
Det var dock en väldigt liten position som nu ock-
så i sin helhet har avyttrats. I övrigt var de sämsta 
investeringarna ukrainska MHP (1 procent) och 

diamantproducenten Alrosa (0,5 procent). Även 
Phosagro (12 procent), Transneft (16 procent) och 
NLMK (17 procent) underpresterade. Allt räknat i 
svenska kronor.

Fondens förvaltade kapital ökade under året 
från 3,360 till 4,451 miljarder kronor. Ökningen 
av nettoförmögenheten beror på värdeuppgång. 
Fonden har haft ett nettoutflöde på 7 miljoner 
kronor under året. 

Fondens innehav är i de flesta fall listade i dollar 
eller rubel. Dollarn har under halvåret stigit med 
3 procent gentemot kronan och rubeln med 14 
procent. 

 
Förvaltning
Under året har vi gjort de största nettoköpen i 
Alrosa, MMK, Polyuz Gold och Severstal. Vi har 
fortsatta att öka positionen i Alrosa då vi förväntar 
oss en återhämtning i den svaga diamantmark-
naden och då vi sett svagheten i aktien som ett 
köptillfälle. Vi har länge haft ögonen på guld-
bolaget Polyuz och då bolagsstyrningen i bolaget 
förbättrats har vi nu tagit en position. De välskötta 
stålbolagen MMK och Severstal har ökats då vi 
velat få en större exponering mot den inhemska 
ryska stålmarknaden.

De största försäljningarna gjordes i Vostok New 
Ventures, Gazprom, Unipro, Veon och Sberbank. 
Vostok New Ventures avyttrades i samband med 
att bolaget sålde hela sitt innehav i den ryska 
annonstjänsten Avito till Naspers. Försäljningarna 
i Gazprom och Sberbank var vinsthemtagningar 
initierade av begränsningsreglerna. Veon avyttrades 
i sin helhet då vi inte var nöjda med utvecklingen 
i bolaget. Innehavet i Unipro såldes ut helt av 
ESG-skäl.

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

Värdepappersinnehav
Per den sista juni var fonden till 94,6 procent 
investerad i aktier, 5,5 procent utgjordes av kassa 
och resterande del av upplupna utdelningar, upplu-
pen depåränta och upplupet förvaltningsarvode 
samt upplupen utländsk kupongskatt.

Innehaven är koncentrerade till 25 innehav. 
Bland de största innehaven återfinns Novatek, 
Sberbank, Gazprom och Surgutneftegaz prefe-
rensaktie.

Framtidsutsikter
Den ryska marknaden har gått upp mycket kraftigt 
hittills i år och det finns anledning att tro på en 
fortsatt positiv utveckling om än inte i samma takt. 
Värderingarna är ännu mycket låga och direktav-
kastningen väldigt hög. Det finns dessutom anled-
ning att tro att de ryska bolagen kommer att dela 
ut ännu mer av vinsten i fortsättningen. Den ryska 
Centralbanken har dessutom inlett en räntesänk-
ningscykel. Vi förväntar oss fortsatta sänkningar i 
höst vilket kan driva upp värderingarna på börsen. 

De största hoten mot marknaden är som 
vanligt ett eventuellt fallande oljepris och utökade 
amerikanska sanktioner.

Carnegie Rysslandsfond

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

Förvaltare

Startdatum 1997-10-27

Kategori Aktiefond, Ryssland

Förvaltningsavgift, % 2,5

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare F. Colliander & K. Fries

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5206-4656

PPM-nummer 249 995

Fondfakta Totalavkastning, %
ack från start 707,1

snitt från start 10,1

10 ack 116,5

10 snitt 8,0

5 ack 55,4

5 snitt 9,2

3 ack 62,8

3 snitt 17,6

2 ack 44,7

2 snitt 20,3

1 år 24,5

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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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvalt ningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).
4£ Andra hållbarhetsaspekter

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 

44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets kommentar:  Vårt uppdrag är att ska-
pa en god riskjusterad avkastning för våra andelsäga-
re. Vi ogillar risk och tycker inte om att spekulera. 
Därför investerar vi långsiktigt i företag som vi tyck-
er 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 
kompetens och som agerar långsiktigt, inte minst i 
hållbarhetsfrågor. Vi tar del av finans- och hållbar-
hetsanalyser från bland annat investmentbanker, 
och vi kontrollerar att företagen inte är verksamma 
inom kärnvapen eller andra kontroversiella vapen, 
tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44 Pornografi 
44Kommersiell spelverksamhet 
44Kol
 

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44 Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  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 hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar:  Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor 
i de fall vi är en större aktieägare eller där vi ser 
andra särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrelser 
och ledamöter som karakteriseras av stark integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass A 56,52 45,60 49,60 51,54 36,85 42,62 62,31 59,31 59,03 78,56

Antal andelar, st 93 224 379 84 780 764 85 992 966 78 116 205 67 392 479 65 349 676 68 294 801 60 130 266 56 918 771 56 659 729

Fondförmögenhet, Mkr 5 269 3 866 4 266 4 026 2 483 2 793 4 256 3 567 3 360 4 451

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

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

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

Totalavkastning, % 11,3 –19,2 9,2 3,9 –28,5 15,7 45,8 –4,8 –0,5 33,1

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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Ryssland  93,7
Likvida medel 5,4
Ukraina 0,9

GEOGRAFISK FÖRDELNING, %

Bransch Procent

Energi 39,4

Material 16,7

Finans och Fastighet 14,3

Dagligvaror 6,2

Informationsteknologi 5,4

Kraftförsörjning 5,2

Telekom 4,5

Industrivaror 2,8

BRANSCHFÖRDELNING 2019-06-30

Innehav Procent

Sberbank Of Russia PJSC 9,3

Gazprom PJSC ORD 9,3

Surgutneftegaz PREF 9,1

Novatek PJSC GDR 9,3

Polymetal International PLC 4,6

Mobile Telesystem 4,5

Lukoil PJSC ADR 4,5

X5 Retail group GDR 4,4

Inter Rao PJSC 4,1

Alrosa PJSC 4,0

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2019-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 277 254 6,2

Magnit PJSC 40 555 0,9

MHP 41 859 0,9

X5 Retail group GDR 194 840 4,4

Energi 1 753 269 39,4

Gazprom Neft PJSC 77 268 1,7

Gazprom Neft ADR 117 994 2,7

Gazprom PJSC ORD 412 540 9,3

Lukoil PJSC ADR 199 476 4,5

Novatek GDR 348 392 7,8

Novatek PJSC 67 280 1,5

Surgutneftegaz PREF 404 335 9,1

Transneft PJSC PREF 125 983 2,8

Finans och Fastighet 635 576 14,3

LSR Group PJSC GDR 95 445 2,1

Moscow Exhange Micex 127 524 2,9

Sberbank Of Russia PJSC 412 607 9,3

Industrivaror 124 199 2,8

Hydraulic Machines and systems 7 978 0,2

PhosAgro PJSC 63 841 1,4

PhosAgro PJSC-GDR 52 379 1,2

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Informationsteknologi 241 216 5,4

Mail Group 81 745 1,8

Yandex 159 471 3,6

Kraftförsörjning 233 416 5,2

Inter Rao PJSC 184 092 4,1

Rushydro PJSC 49 323 1,1

Material 745 029 16,7

Alrosa PJSC 175 876 4,0

Magnitogorsk Iron and Steel 91 768 2,1

Novolipetsk Steel PJSC GDR 61 632 1,4

Polymetal International PLC 204 629 4,6

Polyus PJSC 71 154 1,6

Severstal GDR 90 268 2,0

Severstal PJSC 49 701 1,1

Telekomoperatörer 200 763 4,5

Mobile Telesystems PJSC 177 718 4,0

Mobile Telesystems ADR 23 045 0,5

Summa värdepapper 4 210 720 94,6

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 240 276 5,4
Summa fondförmögenhet 4 450 996 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30

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 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 3 147 084 4 210 720
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 3 147 084 4 210 720

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 3 147 084 4 210 720

Bankmedel och övriga likvida 
medel 206 072 238 536
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 19 482 41 553

Övriga tillgångar 1 0
Summa tillgångar 3 372 639 4 490 809

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –10 603 –14 774

Övriga skulder –1 953 –25 039
Summa skulder –12 556 –39 813

Fondförmögenhet 3 360 083 4 450 996
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Utveckling
Fonden hade under första halvåret 2019 en posi-
tiv värdeutveckling om 17,3 procent, i kombination 
med ett nettoutflöde om 208,8 miljoner kronor 
innebar det att fondförmögenheten vid halvårs-
skiftet uppgick till 2002 miljoner kronor. 

Förvaltning
Vi har tagit in ÅF Pöyry som ett nytt innehav. Bo-
laget är välskött och vi noterar att aktien handlas 
till en historiskt sett attraktiv värdering samt att 
rabatten mot sektorkollegan Sweco är stor. De 
annonserade synergier som ska realiseras efter 
samgåendet med finska Pöyry ser konservativa 
ut och vi tror att de kommer att överträffas. 
Följaktligen ser vi goda chanser till att bolaget kan 
komma att överträffa rådande vinstförväntningar. 
Naturligtvis kan en vikande konjunktur komma 
att påverka bolagets verksamhet men bolaget har 
historiskt klarat konjunktursvängningar väl och vi 
ser ingen anledning till att det inte ska vara så även 
denna gång. 

Vi har ökat innehavet i Nent och avyttrat 
innehavet i MTG. Då vi tog in MTG som ett nytt 
innehav var tanken att efter uppdelningen behålla 
innehavet i Nent samt att avyttra aktierna i MTG. 
Vår analys är att marknaden har en överdrivet 
negativ bild av Nents framtidsutsikter samtidigt 
som vi tror att förväntningarna på MTG kan vara 
väl höga. Följaktligen gör vi bedömningen att vär-

deringen av Nent är attraktiv. Vi gör bedömningen 
att fritv-verksamheten är mer stabil än många 
tror samtidigt som vi har höga förväntningar på 
Viaplays streamingtjänst. Abonnenttillväxten har 
överträffat våra och marknadens förväntningar 
under det första halvåret vilket är positivt för 
bolagets värdering. 

Atrium Ljungberg har länge varit ett stort 
innehav i portföljen och under första halvåret 
har innehavet fått ökad vikt. Vi har bibehållit vår 
positiva syn på fastighetssektorn och i den sticker 
Atrium Ljungberg ut med en högkvalitativ fastig-
hetsportfölj, en mycket attraktiv projektportfölj 
samt en låg värdering. Substansrabatten tillhör de 
högsta bland samtliga noterade fastighetsbolag. 
Räntefallet har accelererat under årets första halv-
år och om det kan man säga mycket, naturligtvis 
är det inte odelat positivt. För fastighetssektorn får 
det dock anses vara positivt då räntekostnaderna 
är en stor kostnadspost samt att avkastningskravet 
som sätter värdet på fastighetsportföljen självklart 
påverkas av rådande marknadsräntor. Då räntorna 
kryper allt längre ned i negativt territorium blir vi 
inte förvånade om avkastningskraven fortsätter att 
sjunka, med allt högre substansvärden som följd. 

Vi tog under årets första halvår in KnowIT som 
ett nytt innehav i portföljen. It-konsulten har under 
senare år förbättrat lönsamheten och samtidigt 
levererat en god organisk tillväxt. Vi tror att den 
positiva utvecklingen kommer att fortsätta. Vår 

bedömning är att it-konsultmarknaden har en 
strukturell efterfrågekomponent och inte bara 
drivs av konjunkturen. Kort sagt, många företag 
och organisationer har ett behov av att investera 
i it oavsett konjunkturläge. KnowIT är välskött och 
vi blir inte förvånade om bolaget fortsätter sin 
framgångsrika resa med mer kraftfulla steg in i en 
ny internationell marknad inom överskådlig tid.

Derivathandel med mera 
Fonden har under första halvåret 2019 inte 
handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt 
säkerhetskrav per den 30 juni var 0 kronor.

Värdepappersinnehav
Fonden var vid periodens slut till 95,8 procent 
investerad i aktier och 4,9procent i likvida medel.

Framtidsutsikter
Den globala konjunkturutvecklingen uppvisar svag-
hetstecken. Även konjunkturen i Sverige försvagas, 
men ser ändå ut att klara sig väl i ett internatio-
nellt perspektiv. Samtidigt är stockholmsbörsen 
inte högt värderad i ett internationellt perspektiv 
och låga räntor utgör ett stöd. 

Som ett led av fondens arbete med hållbar-
hetsfrågor 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.

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 5

Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja (C-klass)

Bankgiro 828-0638

PPM-nummer 584 912

Fondfakta Totalavkastning, %
ack från start 220,7

snitt från start 17,0

10 ack –

10 snitt –

5 ack 72,5

5 snitt 11,5

3 ack 21,9

3 snitt 6,8

2 ack 3,6

2 snitt 1,8

1 år 2,4

Placeringsinriktning



Halvårsrapport 2019 51

Carnegie Småbolagsfond

44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvalt ningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).
4£ Andra hållbarhetsaspekter

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 

44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 
Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen 
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44 Pornografi 
44Alkohol
44Kommersiell spelverksamhet  
44 Fossila bränslen (olja, gas, kol)
44Kol

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar: Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor 
i de fall vi är en större aktieägare eller där vi ser 
andra särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass A – – 103,41 145,55 198,55 266,54 284,60 303,25 273,42 320,72

Antal andelar, st Klass A – – 655 825,67 3 895 972 6 834 908 14 261 922 16 322 003 13 215 045 6 781 651 6 084 312

Andelsvärde, kr Klass C – – – – – – – – – 101,25

Antal andelar, st Klass C – – – – – – – – – 500 000

Fondförmögenhet, Mkr – – 68,00 567 1 357 3 801 4 645 4 007 1 854 2 001

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

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

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

Totalavkastning, % – – 3,41 40,8 36,4 34,2 6,8 6,6 –9,8 17,3

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

Bransch Procent

Industrivaror 26,8

Finans och fastighet 22,7

Dagligvaror 16,2

Telekom 8,3

Tjänster 6,6

Informationsteknologi 6,1

Sällanköpsvaror 6,1

Material 2,7

BRANSCHFÖRDELNING 2019-06-30

Innehav Procent

Atrium Ljungberg 9,0

Scandi Standard 6,2

Stillfront Group 6,2

Nordic Waterproofing 5,8

Concentric 6,2

Bufab 4,9

Dometic Group 4,9

Fenix Outdoor International 4,7

Cloetta B 4,7

Resurs Holding AB 4,7

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2019-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 16,2

Cloetta 92 585 4,6

Fenix Outdoor International 93 267 4,7

Poolia B 14 841 0,7

Scandi Standard 123 601 6,2

Finans och fastighet 22,7

Atrium Ljungberg 178 208 8,9

Fabege B 91 321 4,6

Hoist Finance 6 834 0,3

Hufvudstaden 86 638 4,3

Resurs Holding AB 92 160 4,6

Industrivaror 26,8

Bufab 97 924 4,9

Concentric 102 861 6,1

Dometic Group 97 460 4,9

Nordic Waterproofing 115 568 5,8

PEAB 86 438 4,3

Åf Pöyry B 16 776 0,8

Informationsteknologi 6,1

Stillfront Group 122 754 6,1

Knowit 22 410 1,1

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 741 647 1 917 108
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 1 741 647 1 917 108

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 1 741 647 1 917 108

Bankmedel och övriga likvida 
medel 116 653 99 120
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter – –

Övriga tillgångar 1 5 523
Summa tillgångar 1 858 300 2 021 751

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –2 730 –2 619

Övriga skulder –1 361 –17 150
Summa Skulder –4 091 –19 769

Fondförmögenhet 1 854 209 2 001 982

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)

Material 2,7

BillerudKorsnäs 54 801 2,7

Sällanköpsvaror 6,1

Byggmax 46 520 2,3

Elanders 75 828 3,8

Telekom 8,3

Tele2 B 87 932 4,4

Millicom SDB 77 599 3,9

Tjänster 6,6

Loomis 85 554 4,3

Nent B 47 228 2,4

Summa värdepapper 1 917 108 95,8

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 84 874 4,2
Summa fondförmögenhet 2 001 982 100,0
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Utveckling 
Sverige Select steg under årets första halvår med 
14,4 procent. Nettoflödena till fonden uppgick till 
minus 942 miljoner kronor och värdet per halv-
årsskiftet var 1,6 miljarder kronor. Några specifika 
risker finns inte i fonden, däremot är det en fond 
som uteslutande består av svenska aktier och 
dessa har i sig en relativt hög risk givet att Sverige 
är ett litet land med stor exportindustri och 
därmed mer utsatt för omvärlden än många andra 
länder. Därtill har Sverige en egen valuta, vilket gör 
oss extra utsatta för svängningar.

Förvaltning 
Den minnesgode vet att 2018 blev det första 
minusåret för Stockholmsbörsen sedan 2011 och 
det fanns en enorm oro vid inledningen av detta 
år att den trenden skulle fortsätta. Starten blev 
precis tvärtom. Och redan i april hade marknaden 
i princip gått upp lika mycket som den föll under 
slutet av fjolåret. Men sedan stökade det till igen 
och oron, de stora svängningarna, och känslan av 
att vara mellan hopp och förtvivlan har påverkat 
hela första halvåret. Vinsterna hålls imponerande 
nog, och något förvånade, uppe på goda nivåer 
trots allt fler svaga konjunktursignaler. Visst har 
vi i Sverige hjälp av den svaga kronan, men det 
är ändå värt att lyfta på hatten för en stor del av 
svensk exportindustri.

Oron lever dock kvar och handelskriget har väl 
snarare förvärrats än någonting annat, vilket också 
kan påpekas om den stundande Brexit-processen 
och som vanligt har vi lite stök i Mellanöstern och 
Italien...

Men vinsterna strömmar förstås in, utdelning-
arna skickas vidare och de svenska börsbolagen 
är inte nämnvärt högre värderade än vad de 
varit under de senaste 10-20 åren. Och central-
bankernas show fortsätter, det vill säga nollränta 
och ingenting som tyder på motsatsen råder. I 
det läget borde varje nedgång vara ett köptillfälle 
för den långsiktige. Möjligtvis kan en fullskalig 
recession ändra på saken eftersom vinsterna då 
skulle klappa ihop och värderingarna plötsligt inte 
framstår som låga längre. Det här är någonting vi 
tror centralbankerna på kort sikt ska lyckas rädda 
oss ifrån. 

Fonden är till sin natur försiktig och innehar kassa 
för att kunna utnyttja aktiemarknadens rörelser 
och så har också skett under årets första halvår. 
Notera också att avkastningen är påverkad av den 
rörliga avgiften.

Vi har också varit tämligen aktiva givet mark-
nadens kraftiga rörelser. Vi gjorde ett inhopp i 
Securitas som föll rejält efter sin rapport för fjärde 
kvartalet. Vi känner bolaget väl och tilltalades av 
den låga värderingen i kombination med en stabili-
tet i själva grundaffären, men då aktien värderades 
upp kraftigt på kort tid tackade vi för kaffet. 

En annan defensiv aktie som fick tacka för sig 
var Telia. Vi har varit lite tudelade till bolaget och 
dess affärer, även om flera mycket intressanta 
delar finns. Via Kinnevik, som vi ökade i, får vi dess-
utom exponering mot sektorn. Vi lämnade också 
Duni, då vi redan har en stor position i Essity. En 
aktie som gått fantastiskt och nästan dubblats är 
Platzer men potentialen där är mindre än den 
vi ser i Atrium Ljungberg som handlas till kraftig 

rabatt och därför blev bytet enkelt. I Swedbank 
valde vi att ta det osäkra före det säkra i takt med 
vårens alla avslöjanden. Det är positivt att såväl vd 
som styrelse försvunnit och vi avvaktar nu diverse 
utredningar. 

Nya innehav är framför allt Electrolux där den 
kommande uppdelningen av bolaget, Professio-
nella Produkter och rest-Electrolux, kan synliggöra 
mycket värden. På tal om uppdelning valde vi att 
återvända till SCA, vars aktiekurs kollapsat i takt 
med fallande massapris. På nuvarande nivåer får 
man hela industrirörelsen gratis om SCA bara 
skulle värdera upp sin skog en smula; något som 
verkar rimligt efter att Billerud fick mycket bra 
betalt i sommarens stora affär. 

Mot slutet av perioden anställdes Mattias 
Montgomery till teamet. Mattias har fått flera 
utmärkelser som analytiker och kommer att vara 
biträdande förvaltare till Sverige Select.
 
Derivathandel med mera 
Fonden har inte handlat med derivat. Fonden har 
inte lånat ut aktier. För att beräkna de sammanlagda 
exponeringarna i fonden har åtagandemetoden 
använts som riskbedömningsmetod. Ställda säker-
heter per den 30 juni uppgick till 0 kronor. 

Framtidsutsikter 
Räkna med fortsatt stora svängningar. Räkna med 
oro och politiska utspel. Men kan ni leva med det 
är aktier för den långsiktige en synnerligen bra idé, 
särskilt svenska sådana med bra kassaflöden och 
gott om dolda värden. 

Carnegie Sverige Select

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

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

SIMON BLECHER

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 
2006. Korades 2011, 2013 och 2014 till 
Årets Stjärnförvaltare av Morningstar.

simon.blecher@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2007-09-28

Kategori Specialfond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,75

Riskklass 5

Ansvarig förvaltare Simon Blecher

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Veckovis

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5432-6442

PPM-nummer Ej ansluten till PPM

Fondfakta Totalavkastning, %
ack från start 180,8

snitt från start 9,2

10 ack 250,0

10 snitt 13,3

5 ack 39,7

5 snitt 6,9

3 ack 35,0

3 snitt 10,5

2 ack 5,1

2 snitt 2,5

1 år 6,8

Placeringsinriktning
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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvalt ningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).
4£ Andra hållbarhetsaspekter

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 
44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen
44Kärnvapen 
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44Alkohol
44 Tobak 
44Kommersiell spelverksamhet  
44 Pornografi 
44 Fossila bränslen (olja, gas, kol)  
44Kol 

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

     
44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar:  Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor 
i de fall vi är en större aktieägare eller där vi ser 
andra särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr 72,68 63,81 67,29 28,24 20,56 21,47 23,78 25,79 24,00 27,46

Antal andelar, st 2 222 664 2 385 914 12 293 361 71 487 146 93 459 343 102 943 535 115 714 278 108 953 781 93 400 994 58 774 820

Fondförmögenhet, Mkr 162 152 827 2 018 1 922 2 211 2 752 2 810 2 242 1 613

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

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – – 70 70 71 75

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

Totalavkastning, % 28,0 –8,3 18,3 31,2 17,6 4,4 10,8 8,4 –6,9 14,4

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

Volvo B 9,1

Kinnevik B 7,5

Handelsbanken A 7,1

Essity B 7,1

Investor B 6,9

Holmen B 6,1

ABB 5,8

Epiroc B 5,7

NCC B 5,0

Scandi Standard 4,5
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BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 2 218 165 1 505 364
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 2 218 165 1 505 364

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 2 218 165 1 505 364

Bankmedel och  
övriga likvida medel 39 151 117 155
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter – –

Övriga tillgångar –
Summa tillgångar 2 257 316 1 622 520

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 584 –907

Övriga skulder –14 081 –7 808
Summa Skulder –15 665 –8 715

Fondförmögenhet 2 241 651 1 613 805

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 186 120 11,5

Essity B 113 800 7,1

Scandi Standard 72 320 4,5

Finans och fastighet 456 125 28,3

Atrium Ljungberg B 41 950 2,6

Kinnevik B 120 550 7,5

Nordea 67 550 4,2

Handelsbanken A 114 850 7,1

Investor B 111 225 6,9

Industrivaror 579 317 35,9

ABB 92 950 5,8

Autoliv 32 910 2,0

Epiroc B 91 780 5,7

NCC B 80 350 5,0

Sandvik 42 563 2,6

SKF B 68 000 4,2

Veoneer INC SDR 23 915 1,5

Volvo B 146 850 9,1

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Material 159 040 9,9

Holmen B 98 650 6,1

SCA B 60 390 3,7

Sällanköpsvaror 124 763 7,7

Elanders 65 550 4,1

Electrolux B 59 213 3,7

Summa värdepapper 1 505 365 93,3

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 108 440 6,7
Summa fondförmögenhet 1 613 805 100,0

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 2019-06-30
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Utveckling 
Sverigefonden steg under första halvåret med 20,7 
procent. Nettoflödena till fonden uppgick till minus 
506 miljoner kronor och värdet per halvårsskiftet 
var 16,9 miljarder kronor. Några specifika risker 
finns inte i fonden, däremot är det en fond som 
uteslutande består av svenska aktier och dessa har 
i sig en relativt hög risk givet att Sverige är ett litet 
land med stor exportindustri och därmed mer 
utsatt för omvärlden än många andra länder. Därtill 
har Sverige en egen valuta, vilket gör oss extra 
utsatta för svängningar.

Förvaltning 
Börsuppgång eller bara tillbaka på ruta ett? Se 
där en berättigad fråga efter Sverigefondens 
starka halvår 2019. Vissa bedömare är oroliga för 
uppgången och konstaterar att vi redan fått tre 
årsavkastningar på bara ett halvår. Andra placerare 
konstaterar kallt att börsen står ungefär där den 
stod ett år tidigare och detta snarare bara var en 
återhämtning efter en mycket svag börshöst 2018. 

Allt beror förstås på vilka glasögon vi använder.
När vi tittar på portföljen kan vi konstatera att 

det är svårt att vara negativ när värderingen av 
bolagen är ganska låg sett till nuvarande vinst-
nivåer (och även om vinsterna skulle tappa 10-20 
procent), direktavkastningen är hög och balans-
räkningarna ganska lågt skuldsatta. Det finns med 
andra ord både hängslen och livrem i värderingen 
även om kursrörelserna fortsätter att vara kraftiga. 
Det här är också anledningen till att fonden haft 

en låg omsättningshastighet, vi gillar våra innehav 
och flera av dem som kraftigt värderades ner i 
höstas och har nu fått viss revansch. 

De stora svängningarna blev också en möjlighet 
till att låta en gammal bekant återvända i port-
följen, nämligen Electrolux. Visst finns det kinesisk 
konkurrens, tullar och problem med råvaror/
valutor, men de är trots allt världsledande och om-
sätter över 100 miljarder kronor, saknar i princip 
skulder och värderas som om marginalen uthålligt 
ska vara 4-5 procent. Möjligtvis kommer ”rest-lux” 
vara på precis den nivån, men styrelsen har fattat 
beslut om att de ska knoppa av Professionella 
Produkter nästa år ; det vill säga storköksutrustning. 
Dessa har nästan tre gånger högre marginaler än 
övriga affären och växer fint, varför vi tror att de 
kommer att handlas till dubbla omsättningen på 
börsen och därmed ta fram dolda värden i hela 
koncernen. 

Innehavet finansierades med försäljning av 
Industri värden. Vi gillar den portföljen men äger 
redan flera av innehaven och därtill har rabatten 
minskat.

Vi får ofta höra att Sverigefonden har väldigt 
många cykliska innehav och att dessa rör sig kraf-
tigt och båda dessa påståenden stämmer. Vi har en 
del cykliska innehav, men det är för att vi ser gott 
om värden i dem, precis som i fallet Electrolux. 
Vi tror också att flera bolag har genomgått 
förändringar som gör att de är mer resistenta i 
kommande lågkonjunktur än vad de varit histo-
riskt, här bör bolag som Sandvik, SKF och Volvo 

nämnas. Förmodligen krävs det en rejält sämre 
konjunktur där bolagen får bevisa sig – dvs att de 
håller marginalerna – innan aktierna värderas upp 
kraftigt. Men vi konstaterar redan nu att de börjat 
bra i den meningen att de håller marginalerna i 
takt med att orderingången blir allt sämre. Nämnda 
tre har också gjort enorma förbättringar av sina 
balansräkningar mot tidigare cykler varför den 
skuldjusterade värderingen är mycket låg. 

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

Framtidsutsikter 
Vi har drivet en tes de senaste åren att räntorna 
pressat ner avkastningskravet på aktier, vilket gör 
att vi kommande år borde få en lägre avkastning 
än vad vi fått historiskt, men ändå positiv. Det vill 
säga om börsen tidigare värderades till 13-14 
gånger vinsten när riskfria räntan låg på 2-3 pro-
cent, borde den tåla värderingar på 17-18 gånger 
vinsten idag när räntan i princip är noll. Med andra 
ord får vi 5-6 procent per år långsiktigt borde vi 
vara nöjda med det. Trump, tullar, Brexit och lik-
nande kommer förstås få marknaden att skaka till 
från tid till annan, men det förändrar inte vår tes.  

Carnegie Sverigefond

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

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

SIMON BLECHER

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 
2006. Korades 2011, 2013 och 2014 till 
Årets Stjärnförvaltare av Morningstar.

simon.blecher@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 1987-01-08

Kategori Aktiefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 1,4

Riskklass 5

Ansvarig förvaltare Simon Blecher

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5614-6863

PPM-nummer 393 314

Fondfakta Totalavkastning, %
ack från start 5 270,0

snitt från start 13,0

10 ack 245,2

10 snitt 13,2

5 ack 60,0

5 snitt 9,9

3 ack 42,6

3 snitt 12,6

2 ack 9,2

2 snitt 4,5

1 år 10,7

Placeringsinriktning
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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvaltningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).
4£ Andra hållbarhetsaspekter

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 
44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 
Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44Alkohol
44 Tobak
44Kommersiell spelverksamhet 
44 Pornografi
44 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 
44Kol

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44 Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar:  Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor 
i de fall vi är en större aktieägare eller där vi ser 
andra särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass A 1 294,07 1 098,10 1 220,17 1 590,65 1 926,04 2 061,05 2 333,75 2 570,96 2 358,84 2 847,53

Antal andelar, st Klass A 5 574 117 6 470 416 6 209 725 6 502 531 7 639 529 7 215 943 8 115 191 7 496 905 6 081 707 5 883 591,12

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – – – 92,11 111,79

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – – 995 305 1 283 156

Fondförmögenhet, Mkr 7 213 7 105 7 577 10 343 14 714 14 873 18 939 19 274 14 437 16 896

Utdelning, kr/andel 20,87 39,01 46,05 – – – – – – –

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

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

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

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

Investor B 9,2

Volvo B 7,4

Holmen 6,1

Lifco B 6,1

Atrium Ljungberg 5,2

Essity B 5,1

Atlas Copco B 4,7

Skanska B 4,2

SEB 4,1

ABB LTD 3,9

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2019-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 1 296 600 7,7

Duni 443 100 2,6

Essity B 853 500 5,1

Finans och fastighet 4 253 918 25,2

Atrium Ljungberg 880 950 5,2

Handelsbanken A 137 820 0,8

Investor B 1 557 150 9,2

Nordea 607 950 3,6

SEB 686 560 4,1

Swedbank 383 488 2,3

Hälsovård 1 027 000 6,1

Lifco B 1 027 000 6,1

Industrivaror 6 148 441 36,4

ABB LTD 650 650 3,9

Atlas Copco B 797 100 4,7

Autoliv 329 100 1,9

Dometic Group 426 876 2,5

Epiroc B 275 340 1,6

NCC B 562 450 3,3

Sandvik 553 313 3,3

Skanska B 710 388 4,2

SKF B 595 000 3,5

Volvo B 1 248 225 7,4

Informationsteknologi 639 233 3,8

Ericsson B 639 233 3,8

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Material 1 035 825 6,1

Holmen B 1 035 825 6,1

Sällanköpsvaror 993 248 5,9

Hennes & Mauritz B 578 760 3,4

Electrolux B 414 488 2,5

Tjänster 567 613 3,4

Securitas B 567 613 3,4

Telekom 433 913 2,6

Telia 433 913 2,6

Summa värdepapper 16 395 788 97,0

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 500 941 3,0
Summa fondförmögenhet 16 896 729 100,0

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 2019-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 14 181 508 16 395 788
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 14 181 508 16 395 788

Placering på konto  
hos kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 14 181 508 16 395 788

Bankmedel och övriga  
likvida medel 269 470 490 540
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter – –

Övriga tillgångar 28 609 31 571
Summa tillgångar 14 479 587 16 917 900

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –18 645 –18 782

Övriga skulder –23 501 –2 389
Summa Skulder –42 146 –21 171

Fondförmögenhet 14 437 440 16 896 729
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Utveckling
Efter en tuff avslutning på 2018 där investerare 
flydde risk kan första halvåret summeras till raka 
motsatsen – ett lättnadsrally för alla tänkbara 
risktillgångar. Oron för ett eskalerande handelskrig 
mellan USA och Kina har minskat, Storbritan-
niens oförmåga att få till stånd ett utträdesavtal 
har delvis minskat oron för en hård Brexit och 
de politiska och budgetrelaterade konflikterna i 
Italien och Tyskland har lättat, vilket sammantaget 
gjort att 2019 med råge återhämtat 2018 års 
tapp. Den priskorrigering som skedde under Q4 
har successivt stängts och vid utgången av Q1 var 
kreditmarginalerna tillbaka på samma nivåer som i 
september. Även om globala politiska oroligheter 
kvarstår och flera viktiga makroindikatorer rör 
sig mot kontraherande territorium så fortsätter 
bolagen överlag att visa på stabila underliggande 
verksamheter och en viktig datapunkt blir således 
hur bolagen utvecklas men framförallt deras syn 
på framtiden när rapporterna trillar in under 
sensommaren. 

Liksom riskaptiten har centralbankerna gjort 
en helomvändning under våren och gått från att 
tydligt signalera räntehöjningar till ett vänta-och-
se-läge samtidigt som de öppnar upp för möjliga 
räntesänkningar framgent eller i vissa fall till och 
med återinförda stimulansåtgärder. Vi har under 
första halvåret fått se långa marknadsräntor sjunka 
i takt med att centralbankerna skiftar sin policy 
från restriktiv till expansiv.

Förvaltning
Den tuffa hösten gjorde att primärmarknaden inte 
kom igång ordentligt förrän i månadsskiftet mars/

april. Under inledningen av året var vi därför aktiva 
i ett selektivt antal namn, bland annat Stora Enso, 
Telenor och Coor. Den låga aktiviteten i kombi-
nation med starka inflöden gav stöd för kraftigt 
stigande obligationspriser lett av återhämtningen 
i Europa. Allteftersom marknaderna fortsatte visa 
styrka kom fler och fler bolag att emittera och vi 
har deltagit i emissioner från bland annat Electro-
lux, Nordic Entertainment och European Energy. 
Vi har under perioden avyttrat fondens innanhav 
i Lebara.

Trenderna där fastighetsbolag söker förbättrade 
kreditbetyg och uppköpsvågen av nordiska bolag 
har under första halvåret visat resultat. De efter-
längtade nyheterna att både SBB och Kungsleden 
erhållit investment grade-rating från kreditinstitu-
ten kom kort innan sommaren gjorde sitt intåg. 
En förbättrad kreditrisk innebär att bolagens 
obligationer steg kraftigt i pris och SBB:s obliga-
tioner har varit en av de största bidragsgivarna till 
fondens avkastning för de första sex månaderna 
av 2019. Inom nordisk transaktionsmarknad har vi 
fått säga adjö till flera namn som blivit uppköpta 
och därmed återlöst sina obligationer i förtid. 
Seagull och EG Group är två av bolagen som 
återlöst sina obligationer i förtid till en premie.Sti-
gande tillgångspriser, ökad riskaptit och sjunkande 
kreditmarginaler har bidragit till en stark utveckling 
för fonden som för årets första halvår är upp 2,88 
procent. Fonden har haft nettoinflöden om drygt 
2 miljarder kronor vilket per halvårsskiftet innebar 
att fondförmögenheten uppgick till cirka 17,7 
miljarder kronor. 

Under perioden fusionerades Carnegie 
 Emerging Markets Corporate Bond ihop med 

Carnegie Corporate Bond

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

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

Förvaltare

Startdatum 1990-10-01

Kategori Räntefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,95

Riskklass 2

Ansvarig förvaltare M. Andersson & N. Edman

Fondbolag FundRock Management 
Company S.A

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Ja (D-klassen)

Bankgiro 5001-9496

PPM-nummer 537639

Fondfakta Totalavkastning, % 
ack från start 328,3

snitt från start 5,1

10 ack 58,2

10 snitt 4,7

5 ack 10,5

5 snitt 2,0

3 ack 10,0

3 snitt 3,2

2 ack 3,5

2 snitt 1,7

1 år 2,2

Placeringsinriktning

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

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

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

Carnegie Corporate Bond vilket för andelsägarna 
i Carnegie Corporate Bond inte innebär några 
nämnvärda skillnader.

Derivathandel med mera 
Fonden hanterar valutarisk genom att säkra 
kursen i utländska valutor mot SEK. Fonden kan 
använda derivat, dels för att öka eller skydda 
kredit exponering men också för att minska eller 
öka räntedurationen. För att beräkna fondens 
sammanlagda exponering som uppkommer 
genom användandet av derivat har åtagandeme-
toden använts som riskbedömningsmetod. Ställda 
säkerheter per den 30 juni 2019 uppgick till 87,8 
miljoner kronor.

Framtidsutsikter
Efter ett första halvår med geopolitisk oro och 
vikande konjunktursignaler har förhoppningar 
om ett slut på handelskriget och centralbanker 
som skiftar från restriktiv till expansiv politik drivit 
tillgångspriser stadigt högre. Den alltmer binära 
riskaptiten i kombination med rådande ränteläge 
gör att vi håller en kort duration och en defensiv 
portfölj med fokus på något kortare krediter. 
Utvecklingen under 2019 har varit urstark och vi 
understryker återigen att framtida avkastning sett 
över en cykel bör komma från löpande kuponger 
snarare än stigande tillgångspriser.
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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvaltningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 
44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen 
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44Alkohol 
44 Pornografi 

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar: Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar: Vi deltar i stämmor i de 
fall vi är en större aktieägare eller där vi ser andra 
särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass 3 SEK 307,81 318,08 354,89 374,57 385,76 389,52 402,65 418,34 416,33 428,30

Antal andelar, st Klass 3 SEK 3 827 479 6 227 904 14 261 900 22 166 709 27 984 547 25 882 235 23 503 026 32 469 863 31 629 293 35 738 568

Andelsvärde, NOK klass 3 NOK – – 102,28 108,28 112,30 114,85 119,95 126,00 127,01 131,42

Antal andelar, st Klass 3 NOK – – 1 741 391 7 364 069 5 517 137 3 483 126 2 151 873 2 531 613 4 088 205 5 138 236

Andelsvärde, EUR Klass 3 EUR – – – 102,10 104,59 105,59 109,27 113,55 112,97 116,03

Antal andelar, st Klass 3 EUR – – – 49 071 55 280 36 607 39 642 28 915 79 332 77 319

Andelsvärde, kr Klass 1 SEK Div 102,64 102,30 110,13 112,37 111,62 108,64 108,08 108,14 104,02 105,17

Antal andelar, st Klass 1 SEK Div 733 499 1 766 865 5 179 050 7 076 999 7 623 836 8 870 796 8 014 245 8 813 083 7 775 434 8 668 960

Andelsvärde, EUR Klass 1 EUR – – – – 98,97 100,27 104,13 108,59 108,41 111,54

Antal andelar, st Klass 1 EUR – – – – 192 581 240 108 203 801 222 130 132 109 62 707

Andelsvärde, NOK Klass 1 NOK – – – – – – – 110,43 111,71 115,7817

Antal andelar, st Klass 1 NOK – – – – – – – 1 128 225 1 890 406 2 056 492

Andelsvärde, CHF Klass 3 CHF – – – – – – – – 98,74 101,23

Antal andelar, st Klass 3 CHF – – – – – – – – 94 879 98 328

Andelsvärde, kr Klass 1 SEK – – – – – – – 100,01 100,10 103,27

Antal andelar, st Klass 1 SEK – – – – – – – 1 268 770 1 264 679 2 380 349

Fondförmögenhet, Mkr 1 253 2 162 5 840 9 987 12 630 12 066 11 663 15 140 15 172 17 721

Utdelning, kr/andel Klass 1 SEK Div 3,00 4,08 4,16 4,16 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,00

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

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

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 2 632 103 14,9
Alandsbanken AB FRN Mtn   S 2022-
11-22 115 075 0,6

Bank Of Aland Plc FRN  2019-12-16 70 127 0,4
Dnb Boligkreditt AS 0.75%   
2024-01-31 138 540 0,8
Dnb Boligkreditt AS FRN   S  118 
2020-05-26 60 059 0,3
Dnb Boligkreditt AS FRN   
2022-11-28 164 538 0,9
Klp Kommunekreditt AS FRN  Klpkk23  
2023-05-08 219 518 1,2
Landshypotek Bank AB 0.75%  
2023-05-25 81 530 0,5
Landshypotek Bank AB 0.75%  
2023-05-25 132 485 0,7
Landshypotek Bank AB FRN 531 
2021-10-25 91 588 0,5
Lansforsakringar Hypotek AB FRN  
370 Tr 1 2023-11-28 133 727 0,8
Nordea Eiendomskreditt AS FRN  
Nokr62  2024-06-19 54 585 0,3
Nordea Eiendomskreditt AS FRN 
2023-06-21 76 497 0,4
Nykredit Realkredit AS FRN  32H/H  
2022-10-01 245 357 1,4
Realkredit Danmark A/S FRN   
2019-10-01 150 196 0,8
Realkredit Danmark A/S FRN  Rd-
15G3Ok20Rf/T 2020-10-01 70 614 0,4
SkandiABanken AB FRN  512  
2022-03-02 50 947 0,3
SkandiABanken AB FRN  518  
2022-08-24 81 754 0,5
SkandiABanken AB FRN  519  
2024-04-24 61 727 0,3
Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.75% 
2024-03-28 151 269 0,9
Sparebank 1 Naeringskreditt AS FRN 
sbnk15  2022-12-15 50 871 0,3
Stadshypotek AB FRN  Sh2016   
2021-05-03 153 292 0,9
Swedbank Mortgage AB FRN  192Fr  
2023-03-15 175 404 1,0
Swedish Covered Bond Corp FRN   
091  2021-09-15 50 850 0,3
Swedish Covered Bond Corp FRN  
101  2024-05-08 51 553 0,3

Dagligor 93 865 0,5

Nova Austral Sa 8.25% 2021-05-26 93 865 0,5

Energi 940 928 5,3

Ellevio AB 2.875%  2025-02-12 126 460 0,7

Ellevio AB FRN 2024-02-28 119 620 0,7

Ellevio AB FRN  A 1 S 2023-12-09 82 657 0,5

Ellevio AB FRN 2020-02-28 25 109 0,1

European Energy AS FRN  2023-09-20 108 980 0,6
Kraftringen Energi AB FRN 10  
2022-09-13 100 940 0,6

Orsted   S  15/06.13015-11-06 99 999 0,6

Statnett Sf FRN  Stane58  2024-03-04 186 508 1,1
Stockholm Exergi Holding AB FRN 
2025-02-24 90 654 0,5

Hälsovård 131 464 0,7

Hi Bidco AS FRN 2022-10-30 131 464 0,7

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Fastigheter 3 017 605 17,0
Akelius Residential Prop AB    S 
2078-10-05 170 560 1,0
Akelius Residential Prop AB 1.125%   3 
2024-03-14 43 101 0,2
Akelius Residential Prop AB 1.5%  S  
2022-01-23 54 978 0,3
Akelius Residential Prop AB FRN   
2021-10-04 40 285 0,2
Akelius Residential Prop AB FRN   
2023-10-03 48 295 0,3

Alm Equity AB FRN  2020-03-18 71 692 0,4

Alm Equity AB FRN  2021-05-19 28 830 0,2
CAStellum AB FRN Mtn  S  117 
2021-10-04 77 281 0,4
Chr Bygga Bostader Hg AB FRN 
2021-07-05 3 301 0,0
Cibus Nordic Real Estate AB FRN  
2021-05-26 131 723 0,7
FABege AB FRN   112 Tr 1   
2024-04-12 150 458 0,8

FABege AB FRN   115  2025-09-03 29 768 0,2

FAStpartner AB FRN  2023-05-24 164 826 0,9

Heimstaden AB   19/11.0 168 252 0,9

Heimstaden AB FRN  2023-05-31 70 205 0,4
Heimstaden Bostad AB 1.75%    S 
2021-12-07 54 978 0,3
Heimstaden Bostad AB 2.125%    
2023-09-05 44 357 0,3
Heimstaden Bostad AB FRN    S 
2022-09-07 101 998 0,6
Heimstaden Bostad AB FRN    
2024-06-07 41 981 0,2
Hemfosa FAStigheter AB FRN   
2022-05-16 45 362 0,3
Humlegarden FAStigheter AB FRN   
2022-06-22 101 182 0,6
Humlegarden FAStigheter AB FRN Mtn  
2021-05-28 56 324 0,3

Klovern AB FRN 2021-11-24 49 765 0,3

Klovern AB FRN 2022-04-04 101 825 0,6

Kungsleden AB FRN 2023-03-07 61 211 0,3

Kungsleden AB FRN   2022-03-21 100 923 0,6

Kungsleden AB FRN   2023-06-13 128 497 0,7

Magnolia Bostad AB FRN  2021-10-13 23 527 0,1
Offentliga Hus I Norden AB FRN   S 
2021-06-15 51 905 0,3
Pioneer Public Properties AS FRN  
2021-05-28 113 309 0,6

Sagax AB FRN  2022-02-15 71 812 0,4

Samhallsbyggnadsbolag I AB 19/26.0 38 126 0,2
Samhallsbyggnadsbolag I AB 1.75%    S 
2025-01-14 –3 0,0
Samhallsbyggnadsbolag I AB 1.75%   
2025-01-14 53 871 0,3
Samhallsbyggnadsbolag I AB 2022-
07-04 75 013 0,4
Samhallsbyggnadsbolag I AB FRN  
17/29.1 117 066 0,7
Samhallsbyggnadsbolag I AB FRN  
2021-05-17 –8 0,0
Samhallsbyggnadsbolag I AB FRN  
2023-05-22 75 130 0,4
Samhallsbyggnadsbolag I AB FRN  
2024-02-14 86 114 0,5
Samhallsbyggnadsbolag I AB FRN 
18/13.1 74 584 0,4
Special Inv Fd Eq Finnish Re 2.75% 
2024-01-29 95 199 0,5

BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 13 984 672 16 545 202

Penningmarknadsinstrument 719 974 728 599
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 1 214 291 75 970

Fondandelar 45 948 40 027
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 15 964 885 17 389 799

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 15 964 885 17 389 799

Bankmedel och övriga likvida 
medel 207 037 465 716
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 109 043 158 038

Övriga tillgångar 134 665 0
Summa tillgångar 16 415 630 18 013 553

Skulder
OTC–derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –1 197 930 –134 553
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –37 865 –147 786
 –varav ersättning till bolaget
 som driver fondverksamheten,
 andelsklass A – –
 –varav ersättning till bolaget
 som driver fondverksamheten,
 andelsklass B – –
 –varav ersättning till bolaget
 som driver fondverksamheten,
 andelsklass C – –
 –varav ersättning till bolaget
 som driver fondverksamheten,
 andelsklass D – –
 -varav ersättning till bolaget  
 som driver fondverksamheten,  
 andelsklass E – –
 -varav ersättning till bolaget  
 som driver fondverksamheten,  
 andelsklass H – –
 -varav ersättning till bolaget  
 som driver fondverksamheten,  
 andelsklass I – –
 -varav ersättning till bolaget  
 som driver fondverksamheten,  
 andelsklass M – –
 -varav ersättning till bolaget  
 som driver fondverksamheten,  
 andelsklass Q – –

Övriga skulder –7 384 –9 749
Summa skulder –1 243 179 –292 088

Fondförmögenhet 15 172 451 17 721 464

Poster inom linjen

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat – 28 700
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Finans 2 352 938 13,3

Dnb Bank ASa   19/27.0 54 557 0,3

Arion Bank FRN   9  S 2020-10-27 55 358 0,3

Arion Bank FRN   S  2020-07-07 89 719 0,5

Axactor Se FRN  2021-06-23 113 523 0,6

B2 Holding ASa FRN  2022-11-14 134 809 0,8

B2 Holding ASa FRN  2023-05-23 138 355 0,8

B2 Holding ASa FRN  2024-05-28 105 612 0,6

B2Holding ASa FRN  2021-10-04 142 390 0,8
Bank Of China Ltd Lux Branch FRN   
33  2019-07-12 1 871 0,0
Bayport Management Ltd 11.5%   S 
2022-06-14 49 942 0,3

Ddm Debt AB 8% 2020-12-11 33 628 0,2

Ddm Debt AB FRN  144A 2022-04-08 21 766 0,1

Dnb Bank ASa  Jun   S 15/26.0 76 219 0,4

Dnb Bank ASa  Jun   S 16/26.0 79 779 0,5
Garfunkelux Holdco 3 Sa 7.5%  S  
2022-08-01 135 308 0,8
Garfunkelux Holdco 3 Sa FRN   S 
2023-09-01 44 955 0,3
Garfunkelux Holdco 3 Sa FRN  S 
2023-09-01 50 014 0,3

Hoist Finance AB      S 2027-05-19 23 520 0,1

Hoist Finance AB   1 155 159 0,9

Hoist Finance AB 2.75%  S 2023-04-03 42 413 0,2

Intrum AB 2.75%   S 2022-07-15 144 018 0,8

Intrum AB FRN   S 2022-07-15 42 719 0,2

Intrum AB FRN   S 2022-07-15 60 546 0,3

Intrum AB FRN  2023-07-03 43 187 0,2

Jyske Bank AS FRN   2023-09-07 64 200 0,4

Jyske Bank AS FRN   S 16/16.1 47 553 0,3

Jyske Bank AS FRN  S  16/16.1 22 150 0,1

Jyske Bank AS FRN 19/09.0 19 630 0,1

Klarna Bank AB FRN  2020-09-22 95 691 0,5

Klarna Bank AB FRN  2028-07-05 20 382 0,1

Klarna Bank AB FRN Jun  76 066 0,4

Lansforsakringar Bank FRN  19/10.0 56 010 0,3
Nordea Bank ABp   9519 Jun  s 
14/23.0 75 656 0,4
Svenska Handelsbanken AB 325  
15/01.0 36 233 0,2

Försäkring 1 020 401 5,8

Tryg Forsikring AS FRN  2046-05-26 123 263 0,7
Rsa Insurance Group Plc FRN  s Conv 
17/27.0 209 087 1,2

Sampo Plc FRN   2022-05-23 80 675 0,5
Sirius International Group Ltd FRN  
2047-09-22 222 702 1,3
Storebrand Livsforsikring AS  
2048-03-27 169 772 1,0
Storebrand Livsforsikring AS FRN  
2047-11-21 39 824 0,2

Tryg Forsikring AS FRN Jr  18/26.0 25 400 0,1
Velliv Pension & Livsforsi FRN   
2028-06-08 149 678 0,8

Industri 577 860 3,3

Norske Skog AS FRN  2022-06-14 34 026 0,2

Benchmark Hgs Plc FRN 2023-06-21 68 895 0,4

Cembrit Group A/S FRN  2021-03-20 65 831 0,4

Epiroc AB FRN   2023-12-06 66 202 0,4

Hexagon AB FRN    112 2022-03-10 86 525 0,5
Hexagon AB FRN Mtn  116 Tr 1  
2023-04-04 40 264 0,2
Hexagon Composites ASa FRN  
2023-03-15 68 257 0,4
Jacob Holm & Sonner Hg A/S FRN  
2022-03-31 71 850 0,4
Skanska Financial v AB FRN    
2023-05-24 59 915 0,3

Zengun Group AB FRN Sk 2022-05-23 16 095 0,1

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Investmentbolag 556 468 3,1

Aker Asa FRN 2022-09-07 103 738 0,6

Aker Asa FRN  2023-01-31 66 922 0,4
Aker Bp Asa 5.875%  144A  
2025-03-31 42 677 0,2

Kinnevik AB FRN   2022-03-15 207 887 1,2

Kistefos AS FRN  2023-05-10 71 713 0,4
Lundbergforetagen AB 1.05%  106   
2023-01-18 63 531 0,4

Kommunobligationer 57 217 0,3

Oslo (City Of) FRN  2021-09-02 57 217 0,3

Olja & Offshore 626 163 3,5

Aker Bp ASa 6%   S 2022-07-01 56 088 0,3

Aker Bp ASa FRN  2020-07-02 99 357 0,6

Okea ASa 7.5% 2020-11-16 129 977 0,7
Siccar Point Energy Bonds Plc 9% 
2023-01-31 77 900 0,4
Teekay Shuttle Tankers Llc 7.125%  
2022-08-15 172 246 1,0
Tulip Oil Netherlands Off Bv FRN 
2022-10-25 90 594 0,5

Oljevice 105 480 0,6

Dof sea ASa 9.5%  2022-03-14 70 057 0,4

Dof sea ASa FRN  2023-11-27 35 423 0,2

Material 445 416 2,5
Bergvik Skog AB 8.5% Mtn   
2034-03-24 249 866 1,4
Holmen AB FRN  Mtn 111   
2022-05-23 20 017 0,1

Holmen AB FRN 2023-03-02 40 194 0,2

Stora Enso Oyj FRN    S 2024-02-20 74 195 0,4

SveASkog AB 1.125%    2024-10-16 61 144 0,3

Sällanköpsor 562 608 3,4
Nordic Entertainment Gr AB FRN   
2022-05-23 68 190 0,4

Catena Media Plc FRN  2021-03-02 149 780 0,4

Dometic Group AB 3%  S 2023-09-13 67 729 0,8
Dometic Group AB 3%    S  
2026-05-08 19 247 0,4

Ekornes ASa FRN  2023-10-02 65 214 0,1

Electrolux AB 1.103%   2024-03-27 51 107 0,4
Gaming Innovation Group Ltd 7%   S 
144A 2020-03-06 66 527 0,3

Ia Hedin Bil AB FRN  2022-10-05 42 663 0,4
Nordic Entertainment Gr AB FRN   
2024-05-23 32 150 0,2

Teknik 613 343 3,5
Ax Iv Eg Holding Iii Aps FRN   
2020-12-02 170 169 1,0
Centralnic Group Plc FRN   
2023-07-03 21 236 0,1

Crayon Group AS FRN 2020-04-06 32 409 0,2
Digiplex Norway AS FRN Sk  S 144A 
2019-07-17 52 299 0,3
Digiplex Norway Holding 2 AS FRN 
2024-04-30 106 048 0,6

Infront ASa FRN 2023-05-15 53 875 0,3

Midsummer AB FRN 2023-04-25 9 963 0,1

Sl Bidco Bv FRN 2023-02-06 167 343 0,9

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 2019-06-30

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Telekom 1 123 001 6,3

Telia Co AB FRN   87   S 2023-11-08 151 726 0,9
Ice Gr Scandinavia Holdings AS FRN  
2022-04-07 31 792 0,2

Ice Group AS FRN 2021-10-12 167 402 0,9
Millicom Intl Cellular Sa FRN    
2024-05-15 64 507 0,4

Tele2 AB 1.125%    S 2024-05-15 71 088 0,4

Tele2 AB FRN   2022-03-16 30 832 0,2

Tele2 AB FRN   2023-02-24 77 029 0,4

Telenor ASa 1.125% 60 S 2024-03-19 20 382 0,1

Telenor ASa FRN    S 2021-09-20 50 108 0,3

Telenor ASa FRN    S 2024-03-19 220 995 1,2
Telia Co AB Step-Up FRN  S  
2077-10-04 237 141 1,3

Tjänster 576 369 3,3

Otiga Group AS FRN 2022-07-08 10 925 0,1
CABonline Group Holding AB FRN 
2020-06-12 93 173 0,5
Coor v Mgt Holding AB FRN   
2024-03-20 50 740 0,3

Dsv Miljo AS FRN  2021-05-10 169 021 1,0

Selecta Group Bv 5.875% 2024-02-01 44 834 0,3

Selecta Group Bv FRN   S 2024-02-01 32 475 0,2

Sg Bidco AS FRN  144A 2022-01-31 29 261 0,2
Transcom Holding AB 6.5%  
2023-03-22 101 662 0,6

Verisure Holding AB 3.5% 2023-05-15 44 278 0,2

Transport 1 935 447 10,9
Borealis Finance Llc 7.5% 144A 
2022-11-16 100 191 0,6

Chembulk Holding Llc 8%  2023-02-02 57 548 0,3

Consilium AB FRN  2020-03-25 29 241 0,2
De Sammenslut Vognmaend AS 3.5%  
2020-06-24 175 408 1,0
De Sammenslut Vognmaend AS FRN  
2022-03-18 124 013 0,7

GASlog Ltd 8.875%  2022-03-22 75 110 0,4

Golar Lng Partners Lp FRN 2021-05-18 89 044 0,5

Golar Lng Partners Lp FRN 2020-05-22 140 956 0,8
Hoegh Lng Holding Ltd FRN  Hlng02  
2020-06-05 33 910 0,2
Mpc Container Ships AS FRN  
2022-09-22 122 620 0,7

Scan Bidco AS 6.8%  2022-06-27 77 510 0,4

Scan Bidco AS 7.7%   2022-06-27 91 866 0,5

Scania Cv AB FRN 2021-09-06 76 162 0,4

Songa Container AS FRN 2021-12-14 72 643 0,4

Teekay Corp 9.25%  2022-11-15 28 728 0,2
Teekay Lng Partners Lp FRN   
2021-10-28 133 669 0,8
Teekay Lng Partners Lp FRN   
2023-08-29 87 944 0,5
Teekay Lng Partners Lp FRN  S  
2020-05-19 116 205 0,7

West Atlantic AB 7% 2019-12-21 38 166 0,2

Volvo Car AB FRN  2022-03-07 3 063 0,0

Volvo Car AB FRN 2023-02-27 48 415 0,3

Volvo TreASury AB 2075-06-10 147 046 0,8

Volvo TreASury AB FRN 2023-04-06 20 137 0,1

Volvo TreASury AB FRN 2023-12-13 45 851 0,3

Övriga finansiel la instrument 4)

Värdepappersfonder

Carnegie Investment Grade 40 027 0,2

Valutaderivat –67 377 –0,4

Summa värdepapper 17 408 704 98,2

Övriga tillgångar och skulder (netto) 380 137 2,1
Summa fondförmögenhet 17 721 464 1,0

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

Carnegie Fonder 0,2%
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Utveckling
Första halvåret 2019 kan sammanfattas med god 
riskaptit och stigande tillgångspriser, i rak motsats 
till hösten och avslutningen på 2018. Även om 
risksentimentet fortsätter vara skiftande verkar 
marknaderna vant sig vid växelvis eskalering 
deskalering av handelskriget, en alltmer otydlig 
Brexit och marknadsindikationer som tyder på slu-
tet av en konjunkturcykel. Bolagen visar fortfaran-
de på överlag stabila underliggande verksamheter 
även om kvartalsrapporterna under sensommaren 
blir viktiga för att se om vikande konjunkturdata 
även syns i bolagens siffror/framtidsvy. Den breda 
ökningen i kreditmarginaler som skedde under 
fjolåret har återhämtats och priset på risk är åter-
igen väldigt lågt, även om nordiska krediter inte 
upplevs fullt så dyra som europeiska. 

Under våren har både ECB och FED skiftat 
från en återhållsam politik till att anta en mer 
vänta-och-se-stil där både räntesänkningar och 
återinförda stimulansprogram finns på bordet. 
Även Riksbanken har anslutit sig till skaran som 
hävdar sig ha ytterligare stimulerande medel att 
tillgå vid behov.  

Förvaltning
Under första halvåret har vi sett resultatet av två 
tydliga trender där fastighetsbolagen stärker sina 
balansräkningar i ansats att höja sitt kreditbetyg 
och förbättra sina kreditvillkor samt vågen av 
uppköp som fått flertalet bolag att återlösa och/
eller refinansiera sina obligationer i förtid. Till den 
förstnämnda kategorin hör bland annat SBB som 

fått IG-status under våren vilket bidrog till att 
obligationerna steg kraftigt i pris. Bolag som åter-
löst sina obligationer är bland annat EG Group, 
Containerships, Seagull, Vostok och Ropo där åter-
köpspremien varierat mellan 2 och 7 procent. Fle-
ra av dessa namn återfinns som de enskilt största 
bidragsgivarna till fondens avkastning. Emissionsvå-
gen som rått har främst drivit tillgångspriserna i de 
svenska delarna av portföljen samt de europeiskt/
globalt handlade namnen samtidigt som norska 
sektorer inte alls har sett samma emissionstryck. 

I takt med inflöden och att en anmärkningsvärd 
andel av fondens obligationer blivit återlösta i 
förtid har vi under första halvåret arbetat med 
att bredda portföljen något. I primärmarkna-
den har vi deltagit i emissioner från bland annat 
Trianon (grön och social), Stillfront, Zengun och 
European Energy. I takt med att fonden växer har 
vi arbetat med portföljens sammansättning och 
breddat exponeringen. De justeringar vi har gjort i 
andrahandsmarknaden inkluderar namn som SBB, 
Vostok, DDM och Ice Group, m.fl. Vi har under 
perioden även avyttrat fondens innehav i Lebara. 

Fonden hade nettoinflöde om 379 miljoner 
kronor under första halvåret och förvaltat kapital 
per sista juni 2019 uppgick till 720 miljoner kronor. 
Utvecklingen för första halvåret summeras till 4,58 
procent. Inflöden, stark marknadslikviditet och 
bristen på nyemissioner har gjort att vi stundtals 
haft en förhöjd kassaposition som i normalfallet 
antas vara 2-3 procent av fonden.

Derivathandel med mera

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 FundRock Management 
Company S.A Company S.A

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Ja (D- och X-andelar)

Bankgiro 5217-5312

PPM-nummer Ej ansluten till PPM

Fondfakta Totalavkastning, %
ack från start 8,2

snitt från start 4,8

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –

2 snitt –

1 år 5,4

Placeringsinriktning

NIKLAS EDMAN
MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 
2007 och anställd sedan 2013. Har ratingen 
AAA hos Citywire.

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

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

Fonden hanterar valutarisk genom att säkra 
kursen i utländska valutor mot SEK. Fonden kan 
använda derivat, dels för att öka eller skydda 
kredit exponering men också för att minska eller 
öka räntedurationen. För att beräkna fondens 
sammanlagda exponering som uppkommer 
genom användandet av derivat har åtagande-
metoden använts som riskbedömningsmetod. 
Ställda säkerheter per den 30 juni 2019 uppgick 
till 0,5 miljoner kronor.

Framtidsutsikter
Efter ett första halvår med stadigt stigande till-
gångspriser i en miljö där kontraherande konjunk-
tursignaler har fått både FED och ECB att öppna 
för räntesänkningar och återinförda stimulans-
paket samtidigt som viss geopolitisk oro kvarstår 
fortsätter utsikterna att bli alltmer svårprognosti-
cerade. Årets urstarka utveckling för risktillgångar 
i kombination med rådande ränteläge gör att vi 
fortsätter att lägga stor vikt vid både kreditrisk 
och ränterisk i portföljen. Återigen upprepar vi 
att förväntningarna om framtida avkastning över 
en cykel bör hänföras till underliggande kupong 
om 4-5 procent efter avgifter, vilket vi hoppas och 
tror fortsatt ska vara ett attraktivt investerings-
alternativ.
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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 

4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvaltningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 

44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44 Pornografi 
44Kol 
44Alkohol 

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar: Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor 
i de fall vi är en större aktieägare eller där vi ser 
andra särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass 3 SEK – – – – – – – 100,92 103,42 108,17

Antal andelar, st Klass 3 SEK – – – – – – – 1 472 686 2 991 177 6 063 329

Andelsvärde, NOK Klass 3 NOK – – – – – – – 101,18 104,85 110,22

Antal andelar, st Klass 3 NOK – – – – – – – 20 000 20 000 29 317

Andelsvärde, kr Klass 3 SEK Div – – – – – – – 100,59 98,52 100,79

Antal andelar, st Klass 3 SEK Div – – – – – – – 5 000 12 935 21 919

Andelsvärde, kr Klass 1 SEK – – – – – – – – – 102,92

Antal andelar, st Klass 1 SEK – – – – – – – – – 514 495

Andelsvärde, kr Klass 1 SEK Div – – – – – – – 100,00 98,23 100,63

Antal andelar, st Klass 1 SEK Div – – – – – – – 250 000 108 710 55 914

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – 176 323 720

Utdelning, kr/andel klass 3 SEK Div – – – – – – – – 4,5 4,5

Utdelning, kr/andel klass 1 SEK Div – – – – – – – – 4,5 4,5

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

Totalavkastning, % – – – – – – – 0,9 2,5 4,6

1) Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

0

1

2

3

4

5

UTVECKLING PER ÅR, %

20182017

Genomsnitt/2år 2,9%

2019h

0

10

20

30

40

50

FÖRFALLOSTRUKTUR, %

0–1 år 3–5 år >5 år1–3 år

Företags-
obligationer 80,1
Bankobligationer 15,0
Likvida medel 4,2
Derivat 0,7

STRATEGISK FÖRDELNING, %

0

2

4

6

8

10

UTVECKLING, %

2017-11-04 2019-06-30

1) Fonden startade 2017-11-02

1)



Halvårsrapport 2019 71

Carnegie High Yield Select

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 3 971   0,6

Nova Autral 8.25% 2021-05-26 3 971   0,6

Energi 28 175   3,9

Etrion Corp 7.25% 2021-05-26 8 559   1,2
European Energy A FRN  
2023-09-20 19 616   2,7

Fastigheter 126 470 17,6

Alm Equity AB FRN 2020-03-18 6 059 0,8
Offentliga Hus I Norden AB 
FRN  2021-06-15 13 495 1,9

Klovern AB FRN 2022-04-04 5 091 0,7

Heimstaden AB  2019-04-11 10 275 1,4
Gg St Kongengad 100 Og 106 
FRN 2020-11-16 21 580 3,0
Magnolia Botad AB FRN   
2021-10-13 1 961 0,3
Alm Equity AB FRN   
2021-05-19 961 0,1
Maxfastigheter I verige AB FRN  
2020-09-15 11 081 1,5
Logistri Portfolio AB 4%   
2021-05-20 6 048 0,8
Samhallsbyggnadbolag I AB 
FRN Perp 8 672 1,2
Samhallsbyggnadbolag I AB 
FRN Perp 8 524 1,2
Magnolia Bostad AB FRN  
2022-10-03 1 902 0,3
Nivika Fatigheter AB FRN  
2021-11-29 14 135 2,0
latto Fastpart panga AB FRN 
2023-04-01 7 109 1,0
Fastighets AB Trianon Step-Up  
19/17.0 6 311 0,9

Samhallbyggnadsbolag I AB Perp 3 268 0,5

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Finans 106 249 14,8

Avida Finans AB  19/26.0 10 098 1,4

Axactor Se FRN  2021-06-23 18 742 2,6
B2 Holding Asa FRN   
2022-11-14 6 128 0,9
B2 Holding Asa FRN   
2023-05-23 6 149 0,9
B2 Holding Asa FRN   
2024-05-28 2 134 0,3
B2Holding Asa FRN   
2021-10-04 2 278 0,3
Bayport Management Ltd 
11.5%  2022-06-14 7 683 1,1

Collector Bank FRN Perp 4 112 0,6

Ddm Debt AB 8% 2020-12-11 6 509 0,9
Ddm Debt AB FRN  
2022-04-08 2 177 0,3
Garfunkelux Holdco 2 a 11% 
2023-11-01 4 006 0,6
Garfunkelux Holdco 3 a 7.5% 
2022-08-01 2 008 0,3
Garfunkelux Holdco 3 a FRN 
2023-09-01 1 798 0,2

Hoist Finance AB  Perp 5 521 0,8

Hoist Finance AB  Perp 4 251 0,6
Klarna Bank AB FRN  
2022-05-26 5 140 0,7

Legres AB FRN 2022-07-09 5 044 0,7
Lendify Technologie AB FRN 
2021-05-08 6 211 0,9

Nordnet AB  Perp 6 262 0,9

Hälsovård 16 463   2,3

Hi Bidco AS FRN 2022-10-30 3 155 0,4

Hi Bidco AS FRN 2023-01-30 13 308 1,8

Industri 79 873 11,1
Allgon AB FRN Dmtn   
2022-06-07 4 157 0,6
Benchmark Hgs Plc FRN 
2023-06-21 6 561 0,9
Bmst Intressenter AB FRN  
2022-06-19 7 128 1,0
Cembrit Group A/S FRN  
2021-03-20 8 360 1,2

Consilium AB  Perp 1 006 0,1
Dilasso Timber AB FRN   
2023-07-08 9 113 1,3

Fiven AS FRN  2022-04-05 6 480 0,9
Jacob Holm & Sonner Hg A/S 
FRN  2022-03-31 6 672 0,9
Norske kog AS FRN   
2022-06-14 6 380 0,9

Quant AB FRN  2023-02-15 1 886 0,3
Zengun Group AB FRN k 
2022-05-23 22 131 3,1

Olja & Offshore 41 816 5,8

Okea Aa 7.5% 2020-11-16 7 760 1,1

Okea Aa FRN  2023-06-28 1 908 0,3
Sand Hill Petroleum Bv 9% 
2022-04-13 6 239 0,9
Siccar Point Energy Bond Plc 
9% 2023-01-31 7 790 1,1
Tulip Oil Netherlands Off Bv 
FRN 2022-10-25 18 119 2,5

Oljeservice 5 171 0,7
Dof Subsea Asa 9.5%   
2022-03-14 1 629 0,2
Dof Subsea Asa FRN   
2023-11-27 3 542 0,5

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30

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.

BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 291 147 617 417

Penningmarknadsinstrument 14 269 59 298

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 4 023 4 129

Fondandelar – –
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 309 439 680 844

Placering på konto  
hos kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 309 439 680 844

Bankmedel och övriga  
likvida medel 8 660 51 011
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 3 048 7 557

Övriga tillgångar 2 716 –
Summa tillgångar 323 863 739 412

Skulder
OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –64 0

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –345 –1 453

Övriga skulder –6 –17 777
Summa Skulder –415 –19 229

Fondförmögenhet 323 448 720 183

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat – 3 990

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Sällanköpsvaror 77 075 10,7
Apire Global Plc FRN   
2021-04-03 11 182 1,6
Catena Media Plc FRN   
2021-03-02 18 216 2,5
Dometic Group AB 3%   
2026-05-08 2 139 0,3
Future Gaming Gr International 
9.75%  2020-12-08 1 792 0,2
Gambling.Com Group Ltd 
10.5%   2021-10-22 4 352 0,6
Gaming Innovation Group Ltd 
7%  144A 2020-03-06 3 070 0,4
Gaming Innovation Group Ltd 
FRN  2022-06-28 17 588 2,4
Net Gaming Europe AB FRN 
2020-09-14 11 211 1,6
Stillfront Group AB FRN    
2024-06-30 7 525 1,0

Teknik 51 244 7,1
Centralnic Group Plc FRN  
2023-07-03 12 742 1,8
Ax Iv Eg Holding Iii Ap FRN  
2020-12-02 4 336 0,6
Digiplex Norway Holding 2 A 
FRN 2024-04-30 5 581 0,8

Infront Asa FRN 2023-05-15 9 698 1,3
Midummer AB FRN  
2023-04-25 9 963 1,4

Sl Bidco Bv FRN 2023-02-06 8 925 1,2

Telekom 25 334 3,5

Ice Group AS FRN 2021-10-12 13 677 1,9
Ice Gr Scandinavia Holding A 
FRN  2022-04-07 11 657 1,6

Tjänter 69 016 9,6
Cabonline Group Holding AB 
FRN 2020-06-12 3 038 0,4

Dsv Miljo AS FRN 2021-05-10 4 362 0,6
Green Cube Innovation AS 
FRN 2022-05-31 8 794 1,2
Navig8 Topco Holding Inc 12%    
144A 2023-05-03 9 037 1,3
Otiga Group AS FRN  
2022-07-08 10 925 1,5

Sg Bidco A FRN 2022-01-31 8 072 1,1
Transcom Holding AB 6.5% 
2023-03-22 9 150 1,3
Verisure Midholding AB 5.75%    
2023-12-01 7 162 1,0

Zalaris Asa FRN 2023-09-28 8 476 1,2

Tranport 51 111 7,1
Borealis Finance Llc 7.5% 
2022-11-16 4 554 0,6
Chembulk Holding Llc 8% 
2023-02-02 4 641 0,6

Enquest Plc Tog Pik  2022-04-15 3 784 0,5

Gaslog Ltd 8.875%  2022-03-22 –0,23 0,0
Golar Lng Partner Lp FRN 
2020-05-22 5 638 0,8
Scan Bidco AS 6.8%   
2022-06-27 5 637 0,8
Scan Bidco AS 7.7%    
2022-06-27 15 549 2,2
Songa Container AS FRN 
2021-12-14 6 519 0,9

Teekay Corp 9.25% 2022-11-15 4 788 0,7

Övriga finansiel la instrument4)

Valutaderivat 4 129   0,6

Summa värdepapper 681 968   94,7

Övriga tillgångar och skulder 
(netto) 34 085   4,7

Summa fondförmögenhet 720 182   100,0
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Utveckling
Första halvåret 2019 karaktäriserades av ett 
positivt sentiment och ökad riskaptit. Året inleddes 
lugnt efter den stökiga avslutningen på 2018, men 
redan i februari kom aktiviteten i primärmarkna-
den igång. Ett stort intresse och hög efterfrågan 
från investerarna har hållit aktiviteten uppe ända in 
i tidig sommar. 

Centralbanker i världen har signalerat att stimu-
lanser kan bli nödvändiga och att räntesänkningar 
kan bli aktuella vilket fått långräntorna att falla. 
Riksbanken har efter höjningen i slutet på 2018 
intagit en mer avvaktande position. Vid det pen-
ningpolitiska mötet i april, där styrräntan lämnades 
oförändrad, kommunicerades en lägre räntebana 
där nästa eventuella höjning kommer tidigast i 
slutet på 2019 eller början på 2020.  

Fortsatt fallande räntor har bidragit till en stark 
marknad där kreditmarginalerna tightat och i april 
hade de återgått till nivåer vi såg innan det turbu-
lenta sista kvartalet 2018.

Förvaltning
Den 3 juni ändrades fondbestämmelserna för 
Carnegie Obligationsfond och fonden ändrade i 
samband med detta namn till Carnegie Investment 
Grade. Ändringen av fondens placeringsinriktning 
innebär att fonden istället ger exponering mot 
i huvudsak nordiska företagsobligationer av god 
kreditkvalitet. Detta innebär att fonden får ett 
tydligare inslag av kreditrisk jämfört med tidigare. 
Då fonden i större utsträckning kommer att inves-
tera i obligationer med rörlig ränta blir samtidigt 
ränterisken lägre. 

Per halvårsskiftet var fonden investerad i ett 
40-tal emittenter. Största sektorer är banker och 
fastig heter. Akelius, Humlegården, Fabege och 
 Vacse är exempel på fastighetsbolag i fonden. 
Gemensamt för dem är låg belåning, attraktiva 
tillgångar samt tydligt hållbarhetsfokus. Utöver 
nämnda sektorer finns exponering mot t.ex. 
investmentbolag, material och industri som Latour, 
Stora Enso och Husqvarna samt telekom och 
konsumentvaror som Telenor, Arla och Electrolux. 
Utanför Sverige har fonden bland annat investerat 
i Sparebank 1 Nord-Norge och eQ Finnish Real 
Estate.

Inom bank har vi investerat i en ny kategori 
obligationer som kallas Senior Non Preferred 
(SNP). De rankas efter traditionella seniora 
obligationer men före efterställda obligationer och 
hybridkapital. SNP:s har tillkommit som ett led i 
att uppfylla de minimikrav som ställs på banker 
avseende nedskrivningsbara skulder. De ska bidra 
till att öka bankernas återkapitaliseringskapacitet 
vid resolution utan att offentliga medel behöver 
användas. Som första svenska bank emitterade 
SBAB en grön SNP-obligation i juni med kredit-
betyg BBB+ från S&P och Baa2 från Moodys. Den 
förfaller i juni 2024 och ger oss Stibor +93.

Fonden har möjlighet att investera max 10 
procent i HY-segmentet. Här ser vi gärna bolag 
med uttalad ambition att nå IG. Under juni skedde 
detta i vårt innehav i Kungsleden, som uppgrade-
rades till IG och därmed gav ett positivt bidrag till 
fondens utveckling. 

Per halvårsskiftet var drygt 30 procent av fon-
dens innehav gröna obligationer.

Fonden har sedan start stigit med 0,02 procent. 
Nettoinflöden sedan start summeras till 63 
miljoner kronor. Per 30 juni uppgick det förval-
tade kapitalet till 195 miljoner kronor. Carnegie 
Investment Grade förvaltas av Mikael Engvall och 
Mona Stenmark.  

Derivathandel med mera
Fonden investerar i nordiska obligationer, emitte-
rade främst i SEK men även i obligationer utgivna i 
utländska valutor. För att skydda fondandelsägarna 
mot valutarörelser valutasäkrar fonden dessa 
positioner. För att beräkna de sammanlagda expo-
neringarna i fonden har åtagandemetoden använts 
som riskbedömningsmetod.

Framtidsutsikter
Hotet om handelskrig mellan USA och Kina samt 
Brexit har dominerat nyhetsflödet under första 
halvåret och oron över dessa olösta problem har 
varit ständigt närvarande. Dessa frågor kommer 
sannolikt även fortsättningsvis vara aktuella.

En stark marknad första halvåret 2019 har 
medfört att kreditmarginalerna minskat. Det 
innebär också att potentiellt positiva bidrag från 
ytterligare tightare kreditmarginaler är begränsat 
när vi tittar framåt, det är istället troligt att avkast-
ningen i högre grad kommer från kuponger.

Vi befinner oss i en lågräntemiljö vilket natur-
ligtvis utgör en utmaning, men starka och stabila 
bolag med hållbarhetsfokus är en attraktiv kombi-
nation och vi ser goda förutsättningar att över tid 
uppnå en god avkastning. 

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 1985-11-01*

Kategori Räntefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,5

Riskklass 2

Ansvarig förvaltare M. Engvall & M. Stenmark

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 606-9876

PPM-nummer Ej ansluten till PPM

Fondfakta Totalavkastning, %*
ack från start 656,9
snitt från start 6,2

10 ack 33,1

10 snitt 2,9

5 ack 6,3

5 snitt 1,2

3 ack 0,0

3 snitt 0,0

2 ack 1,1

2 snitt 0,6

1 år 0,6

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

* Den 3 juni 2019 ändrades fondbestämmelserna för 
Carnegie Obligationsfond och fonden ändrade i samband 
med detta namn till Carnegie Investment Grade. Redovi-
sad avkastning har därmed uppnåtts under förutsättningar 
som inte längre gäller eftersom fondens mål och place-
ringsinriktning har ändrats.



Halvårsrapport 2019 73

Carnegie Investment Grade

44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvaltningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 
44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor (0%)
44Kemiska och biologiska vapen (0%)
44Kärnvapen (0%)
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44Alkohol 
44Kommersiell spelverksamhet
44 Pornografi 

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar: Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor 
i de fall vi är en större aktieägare eller där vi ser 
andra särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 127 080 186 683
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 127 080 186 683

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 127 080 186 683

Bankmedel och övriga likvida 
medel 3 471 10 704
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 135 236

Övriga tillgångar – –
Summa tillgångar 131 685 197 623

Skulder
Övriga derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –11
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –44 –69

Övriga skulder –28 –2 080
Summa skulder –72 –2 160

Fondförmögenhet 131 613 195 463
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UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass A 1 038,88 1 056,11 1 074,05 1 053,81 1139,62 1142,08 1162,03 1 157,03 1 157,81 1 170,14

Antal andelar, st 97 310 171 976 158 118 112 163 150 342 129 889 138 786 121 532 113 675 167 043

Fondförmögenhet, Mkr 101 182 170 118 171 148 161 141 132 195

Utdelning, kr/andel 180,61 87,40 20,72 – – – – – – –

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

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

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)

Dagligvaror  5 012    

Arla FRN 2023-07-03  5 012    2,6

Energi  6 130    

Ellevio FRN 2024-02-28  4 116    2,1

Fortum V FRN 2021-05-18  2 014    1,0

Fastigheter  46 376    

Akelius FRN 2021-10-04  6 037    3,1

Atrium FRN 2022-03-21  2 013    1,0

Atrium FRN 2023-05-03  2 990    1,5

Castellum FRN 2022-04-14  2 035    1,0

Eqfire 2,75% 2024-01-29  2 113    1,1

Fabege FRN 2021-08-30  5 034    2,6

Fast Part FRN 2023-05-24  6 014    3,1

Heimstad FRN 2020-12-07  2 016    1,0

Humfas FRN 2021-05-28  6 031    3,1

Humfas FRN 2023-06-27  2 000    1,0

Kungsled FRN 2022-03-21  2 055    1,1

Vacse FRN 2023-09-12  2 006    1,0

Vacse FRN 2022-06-07  6 032    3,1

Finans  46 519    

Dnb FRN 2022-07-18  2 021    1,0

Gjensidige FRN2022-10-27  8 070    4,1

Jyske FRN 2023-09-07  6 005    3,1

Landsbank FRN 2020-11-29  5 003    2,6

Lf Bank FRN 2022-01-11  4 068    2,1

Nordea FRN 2023-06-27  3 996    2,0

Nykredit FRN 2023-01-20  1 997    1,0

Sbab FRN 2022-06-08  2 020    1,0

Sbab FRN 2024-06-20  5 004    2,6

Sparebank FRN 2023-08-24  3 273    1,7

Volvab FRN 2022-05-16  5 064    2,6

Försäkring  5 033    

Sampo FRN 2022-05-23  5 033    2,6

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Industri  22 293    

Epiroc FRN 2023-12-06  2 033    1,0

Hexagon FRN 2022-03-10  5 083    2,6

Husqvarna FRN 2022-03-01  5 050    2,6

Nibe Ind. FRN 2022-04-11  5 103    2,6

Skabss FRN 2020-11-24  5 025    2,6

Investmentbolag  22 305    

Kinnevik FRN 2022-03-15  6 077    3,1

Latour FRN 2022-03-16  8 045    4,1

Lundberg 1,05% 2023-01-18  8 183    4,2

Material  12 065    

Holmen FRN 2022-05-23  5 997    3,1

Stora Enso 2021-08-20  2 010    1,0

Stora Enso 2024-02-20  4 058    2,1

Sällanköpsvaror  9 096    

Elux 1,10 % 2024-03-27  3 059    1,6

Norent FRN 2020-10-05  2 028    1,0

Norent FRN 2024-05-23  4 009    2,1

Telekom  7 018    

Telenor FRN 2021-09-20  3 004    1,5

Telenor FRN 2024-03-19  4 014    2,1

Transport  5 071    

Volvo Car FRN 2022-03-07  3 056    1,6

Volvo Car FRN 2023-02-27  2 015    1,0

Övriga finansiel la instrument3)

Valutaterminer –11 0,00

Summa värdepapper 186 908 95,6

Övriga tillgångar och skulder (netto) 8 555 4,4
Summa fondförmögenhet 195 463 100,00

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30

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.

Redovisad utveckling har uppnåtts under förutsättningar som 
inte längre gäller eftersom fondens mål och placeringsinriktning 
ändrades 3 juni 2019.
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Utveckling
Vi befinner oss alltjämt i en lågräntemiljö där de 
längre svenska räntorna fallit under första halvåret 
2019. Förutsättningarna för Riksbanken att strama 
åt penningpolitiken måste samtidigt ses som 
begränsade och budskapet är att en ytterligare 
höjning kan komma först i slutet av 2019 alterna-
tivt i början av 2020. Stibor låg vid halvårsskiftet 
nära 0 vilket alltså innebär att obligationer med 
rörlig ränta inte får något bidrag från räntekompo-
nenten ur ett avkastningsperspektiv. 

Efter en svag avslutning av 2018 blev årsskiftet 
starten på en period med stark marknad där 
bland annat ett mjukare tonläge från världens cen-
tralbanker bidrog till en ökad riskaptit. För svenska 
marknaden har det lett till att kreditmarginalerna 
successivt har pressats ned och det har även varit 
en hög aktivitet i primärmarknaden. Det mer 
positiva sentimentet under första halvåret bidrog 
till en förhållandevis stark utveckling för Carnegie 
Likviditetsfond. Totalt gick fonden upp med 0,35 
procent under årets 6 första månader och har 
under året haft nettoutflöden om 603 miljoner 
kronor. Per halvårsskiftet uppgick det förvaltade 
kapitalet till 6 962 miljoner kronor. 

Förvaltning
Vi har sett ett antal större emissioner inom 
segmentet för Investment Grade. Exempelvis från 
telekombolaget Telenor och skogsbolaget Stora 
Enso där vi i båda fallen var med i deras emisso-
ner med kortare löptid om 2,5 år. Vi har även varit 
med i en grön obligation av statsägda fastighets-
bolaget Jernhusen. Just fastighetsbolagen fortsätter 
att vara flitiga emittenter av gröna obligationer, en 
trend som vi uppskattar då hållbarhet är en viktig 

parameter för oss i samband med investering. 
Även bland säkerställda bostadsobligationer 

ser vi nu 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 
balanserad portfölj med bostadsobligationer och 
andra säkerställda obligationer så att vi i den 
totala exponeringen har en god likviditet med 
viss geografisk spridning. Vi har samtidigt minskat 
vår exponering mot Swedbank där det negativa 
nyhetsflödet kopplat till penningtvätt präglade 
nyhetsflödet under inledningen av 2019.

Hållbarhet är en integrerad del av vår investe-
ringsprocess och i våra möten med emittenter 
lyfter vi ESG-relaterade frågeställningar och ibland 
kan de vara huvudämnet för ett enskilt möte. Ett 
sådant exempel är skogsbolaget Stora Enso som 
har en, i vissa delar, avskräckande historia som 
innehåller allt från mindre lyckade förvärv, till 
anklagelser om kartellbildning och underleveran-
törer som ska ha använt minderårig arbetskraft. 
I samband med att Stora Enso i början av 2019 
vände sig till kapitalmarknaden avsatte vi ett möte 
med bolaget till att diskutera hur bolaget numera 
arbetar med olika aspekter av ESG. Ett nytt mana-
gement har lyft upp dessa frågor till absolut högsta 
nivå och vi anser att bolaget har kommit långt för 
att minska risken för att historien ska upprepa sig. 
Framförallt är vår uppfattning att om något otill-
börligt skulle ske i någon del av organisationen, så 
kommer frågan att adresseras skyndsamt och med 
en helt annan beredskap än vad vi sett tidigare.

Derivathandel med mera
Fonden investerar i nordiska obligationer, emitte-
rade främst i svenska kronor men även i obliga-

tioner utgivna i utländska valutor. För att skydda 
fond andelsägarna mot valutarörelser valutasäkrar 
fonden dessa positioner. För att beräkna de sam-
manlagda exponeringarna i fonden har åtagande-
metoden använts som riskbedömningsmetod.
Ställda säkerheter per 2019-06-30 uppgick till 0,5 
miljoner  kronor. 

Värdepappersinnehav
Carnegie Likviditetsfond har en portfölj med låg 
kreditrisk genom exponering mot stat, kommun 
och landsting samt bostadsobligationer, seniora 
banker och företagsobligationer med hög kredit-
värdighet. Större delen av portföljen utgörs av 
obligationer utgivna i svenska kronor, men en del 
av dessa är utgivna av emittenter i våra nordiska 
grannländer. Fonden investerar nästan uteslutande 
i obligationer med rörlig ränta vilket gör att vi kan 
hålla ränterisken mycket låg. 

Framtidsutsikter
Vi befinner oss alltjämt i en lågräntemiljö där 
Riksbanken fortsatt håller styrräntan under 
nollstrecket. Vid ingången av året var kreditmargi-
nalerna förhållandevis gynnsamma, men den starka 
utvecklingen under första halvåret begränsar 
förutsättningarna till ytterligare bidrag från ännu 
tightare kreditmarginaler. Vi har dock alltjämt en 
positiv yield i den underliggande portföljen och 
med stabila kreditmarginaler finns alltså fortsatt 
förutsättningar till en positiv avkastning om än i 
lugnare takt än under första halvåret. Att vi ska få 
bidrag från ett högre ränteläge i närtid förefaller 
inte särskilt troligt. Då fonden inte har någon 
egentlig ränterisk vore ett högre ränteläge, allt 
annat lika, positivt för fondens avkastningspotential.    

Carnegie Likviditets fond

Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likvi-
ditetsfond är en korträntefond som investerar i välkända nordiska 
företag. Fonden är ett alternativ till ett vanligt bankkonto och kan 
passa dig som vill använda dina sparade pengar inom en snar framtid.

Carnegie Likviditetsfond placerar i räntepapper och andra instru-
ment utfärdade av stat, företag, bostadsinstitut, kommuner och lands-
ting. Fonden har en hög kreditvärdighet och placeringar i utländsk 
valuta säkras mot svenska kronor.

Förvaltare

Startdatum 1990-07-02

Kategori Räntefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,30

Riskklass 1

Ansvarig förvaltare M. Engvall, M. Stenmark

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5787-9660

PPM-nummer 214 163

Fondfakta Totalavkastning, %
ack från start 202,8

snitt från start 3,9

10 ack 13,4

10 snitt 1,3

5 ack 0,7

5 snitt 0,1

3 ack 0,2

3 snitt 0,1

2 ack –0,2

2 snitt –0,1

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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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvalt ningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 

44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen 
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44 Pornografi 
44Alkohol
44Kommersiell spelverksamhet 

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar:  Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor 
i de fall vi är en större aktieägare eller där vi ser 
andra särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass A 1 130,00 1 146,51 1 166,63 1 192,82 1209,46 1205,30 1211,37 1 213,54 1 207,44 1 211,70

Antal andelar, st Klass A 1 141 163 2 556 742 3 050 844 3 926 869 4 520 493 2 453 588 2 482 982 2 378 446 2 949 108 2 849 963

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – 99,68 100,35 100,69 100,36 100,79

Antal andelar, st Klass B – – – – – 20 764 458 27 614 190 29 885 258 39 621 634 34 817 980

Fondförmögenhet, Mkr 1 290 2 931 3 559 4 684 5 467 5 037 5 779 5 895 7 537 6 963

Utdelning, kr/andel 37,51 16,39 19,90 – – – – – – –

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

Totalavkastning, % 1,1 3,0 3,5 2,2 1,4 –0,3 0,5 0,2 –0,5 0,4

1) Valt jämförelseindex (Nasdaq OMRX Treasury Bill Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 7 192 607 6 810 727
OTC-derivat med positivt 
marknadsvärde 1 373 0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 7 193 980 6 810 727

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 7 193 980 6 810 727

Bankmedel och övriga likvida 
medel 349 223 157 462
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 4 517 7 325

Övriga tillgångar 32 0
Summa tillgångar 7 547 753 6 975 514

Skulder
OTC-derivat med negativt 
marknadsvärde – –41
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 358 –1 233

Övriga skulder –9 261 –11 483
Summa skulder –10 620 –12 757

Fondförmögenhet 7 537 133 6 962 757

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat  3 140    0
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Bostadsobligationer 1 290 498 18,5

Dnb FRN 2020-05-26 20 018 0,3

Landshypotek 2020-10-16 50 448 0,7

Landshypotek 2021-05-19 96 215 1,4

Landshypotek 2022-09-15 41 119 0,6

Nykredit Cov 2020-04-01 100 679 1,4

Nykredit FRN 2021-04-01 60 791 0,9

Nykredit FRN 2022-10-01 56 218 0,8

Realkredit FRN2019-10-01 50 032 0,7

Realkredit FRN2021-10-01 30 433 0,4

Realkredit FRN2022-10-01 40 551 0,6

RealkreditFRN2020-10-01 46 343 0,7

Sbab Cov FRN 12019-07-02 40 027 0,6

Sbab Cov FRN 2020-03-18 30 110 0,4

Sbab Cov FRN 2020-12-01 50 743 0,7

Skanbk FRN 2021-09-15 50 810 0,7

Skanbk FRN 2022-08-24 40 851 0,6

Sparebank FRN 2022-12-15 50 801 0,7

Stadshyp FRN 2021-05-03 157 269 2,3

Stadshyp FRN 2022-02-03 123 555 1,8

Stadshyp FRN 2022-08-03 51 634 0,7

Swed Hyp 12020-05-12 50 633 0,7

Swed Hyp FRN 2021-09-15 51 218 0,7

Dagligvaror 241 516 3,5

Aak FRN 2021-12-10 72 522 1,0

Ica FRN 2021-01-15 68 449 1,0

Ica FRN 2022-03-04 30 112 0,4

Scabss FRN 2020-11-26 20 113 0,3

Scabss FRN 2021-05-24 50 321 0,7

Energi 448 692 6,4

Ellevio FRN 2020-02-28 100 401 1,4

Fortum V 1,5% 2019-09-16 50 734 0,7

Fortum V FRN 2019-09-16 65 078 0,9

Fortum V FRN 2021-05-18 79 534 1,1

Kraftring FRN 2021-09-13 102 556 1,5

Kraftring FRN 2022-09-13 50 389 0,7

Finans 1 354 563 19,5

Arion FRN 2020-07-07 51 492 0,7

Dnb FRN 2022-07-18 95 977 1,4

Eskils Sp FRN 2020-12-14 22 067 0,3

Gjensidige FRN2022-10-27 107 942 1,6

Ikano FRN 2021-08-17 18 003 0,3

Ikano FRN 2022-05-16 24 004 0,3

Islandsbanki 2021-02-01 24 819 0,4

Islandsbanki 2022-04-26 29 681 0,4

Jyske 0,91% 2020-04-22 35 244 0,5

Jyske FRN 2020-03-27 80 154 1,2

Lanbnn FRN 2020-06-22 25 046 0,4

Landsbank FRN 2020-11-29 30 018 0,4

Lf Bank FRN 2019-11-18 108 184 1,6

Lf Bank FRN 2022-01-11 21 356 0,3

Länsförs FRN 2021-05-18 101 437 1,5

Sbab FRN 2021-01-27 80 807 1,2

Sbab FRN 2021-03-29 70 534 1,0

Sbab FRN 2022-06-08 83 818 1,2

Skanbk FRN 2021-09-20 80 527 1,2

Sparb Skåne 2019-11-18 72 200 1,0

Sparb Skåne 2021-02-15 50 284 0,7

Spskne FRN 2020-03-30 20 045 0,3

Volvab FRN 2019-09-03 50 092 0,7

Volvab FRN 2021-09-13 30 286 0,4

Volvab FRN 2022-01-25 30 451 0,4

Volvab FRN 2022-03-09 10 096 0,1

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Fastigheter 1 788 267 25,7

Akelius FRN 2021-10-04 58 355 0,8

Atrium FRN 2020-03-27 18 044 0,3

Atrium FRN 2021-07-09 25 965 0,4

Atrium FRN 2021-09-06 29 902 0,4

Atrium FRN 2022-11-21 39 894 0,6

Balder FRN 2020-01-22 34 073 0,5

Balder FRN 2020-11-20 44 977 0,6

Balder FRN 2022-03-21 29 889 0,4

Castellum FRN 2021-03-01 60 725 0,9

Castellum FRN 2022-04-14 40 693 0,6

Fabege FRN 2021-08-30 25 171 0,4

Fast. Ab FRN 2019-10-10 14 024 0,2

Fast. Ab FRN 2020-07-10 25 152 0,4

Heimstad FRN 2020-12-07 65 536 0,9

Heimstad FRN 2022-09-07 31 570 0,5

Hemsö FRN 2020-03-16 40 239 0,6

Hemsö FRN 2020-06-04 25 083 0,4

Humfas FRN 2021-05-28 70 365 1,0

Humfas FRN 2023-06-27 29 993 0,4

Jernab FRN 2021-10-18 42 532 0,6

Linkö Sth FRN 2019-10-29 50 051 0,7

Linkö Sth FRN 2020-04-14 60 254 0,9

Nya Sff FRN 2020-03-09 50 171 0,7

Rikshem FRN 2019-11-11 36 047 0,5

Rikshem FRN 2021-04-22 30 573 0,4

Rikshem FRN 2021-10-11 67 991 1,0

Sagax FRN 2022-02-15 20 368 0,3

Sff FRN 2022-02-20 20 142 0,3

Special FRN 2019-10-24 70 110 1,0

Special FRN 2020-06-23 23 081 0,3

Special FRN 2020-09-01 91 375 1,3

Sthlms Koop B 2020-06-02 23 057 0,3

Sthlms Koop B 2021-11-30 17 290 0,2

Uppsala FRN 2019-09-30 60 074 0,9

Uppsala FRN 2020-03-03 86 506 1,2

Uppsala FRN 2021-06-02 35 403 0,5

Vacse FRN 2023-09-12 28 085 0,4

Vacsea FRN 2022-06-07 94 509 1,4

Vasakronan FRN2020-01-22 28 072 0,4

Vasakronan FRN2021-08-30 34 482 0,5

Vasakronan FRN2021-10-11 21 302 0,3

Vasakronan FRN2021-10-18 34 476 0,5

Wilhem FRN 2021-01-18 15 153 0,2

Wilhem FRN 2021-11-01 37 511 0,5

Försäkring 131 726 1,9

Sampo FRN 2020-05-28 64 279 0,9

Sampo FRN 2022-05-23 67 447 1,0

Hälsovård 90 164 1,3

Lifco 0,355% 2019-12-06 20 044 0,3

Lifco 0,405% 2020-04-03 30 039 0,4

Lifco FRN 2019-12-06 40 081 0,6

Industri 257 777 3,7

Hexagon FRN 2021-05-24 70 742 1,0

Hexagon FRN 2022-03-10 21 348 0,3

Husqvarna FRN 2021-05-03 76 617 1,1

Husqvarna FRN 2022-03-01 13 129 0,2

Nibe Ind. FRN 2021-06-21 24 221 0,3

Nibe Ind. FRN 2022-04-11 30 616 0,4

Skabss FRN 2020-11-24 21 104 0,3

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30

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.

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Investmentbolag 345 925 5,0

Industriv FRN 2020-03-09 17 057 0,2

Industriv FRN 2021-02-24 111 371 1,6

Kinnevik FRN 2020-05-29 70 285 1,0

Kinnevik FRN 2022-03-15 54 689 0,8

Latour FRN 2022-03-16 92 522 1,3

Kommunobligationer 100 378 1,4

Stockl FRN 2020-09-15  100 378    1,4

Material 113 120 1,6

Holmen FRN 2022-05-23  79 958    1,1

Stora Enso 2021-08-20  33 162    0,5

Sällanköpsvaror 67 303 1,0

Norent FRN 2020-10-05 17 235 0,2

Norent FRN 2022-05-23 50 068 0,7

Telekom 166 278 2,4

Tele2  FRN 2021-05-11 63 513 0,9

Tele2 FRN 2022-03-16 25 652 0,4

Telenor FRN 2021-09-20 77 113 1,1

Transport 421 845 6,1

Scania FRN 2020-03-16 70 357 1,0

Scania FRN 2021-09-06 80 134 1,2

Scania FRN 2022-02-14 30 272 0,4

Volvo FRN 2020-12-04 45 296 0,7

Volvo FRN 2021-04-06 35 290 0,5

Volvo FRN 2021-09-20 100 146 1,4

Volvo FRN 2022-05-19 30 206 0,4

Volvo FRN 2023-04-06 30 144 0,4

Övriga finansiel la instrument3)

Valutaterminer –41 0,00

Summa värdepapper 6 818 011 97,9

Övriga tillgångar och skulder (netto) 144 747 2,1
Summa fondförmögenhet 6 962 758 100,0



Halvårsrapport 2019 79

Carnegie Likviditets fond

Carnegie Multi ....................................... 80

Carnegie Strategifond ........................ 83

Carnegie Strategy Fund .................... 88

Carnegie Total ......................................... 91

Carnegie Total Plus .............................. 94

Blandfonder



80 Halvårsrapport 2019

Carnegie Multi

Utveckling
Carnegie Multi är ett nytt tillskott i Carnegie fon-
ders utbud. Fonden startades under mars månad. 
Carnegie Multi har utvecklats relativt väl under 
den korta perioden. Fonden har sedan start stigit 
med 2,7 procent. Nettoflödena till fonden under 
året uppgick till 6,9 miljoner kronor och förvaltat 
kapital per halvårsskiftet var 7 miljoner kronor.

Världens aktiemarknader har utvecklats starkt 
under det första halvåret. Inklusive utdelningar steg 
MSCI’s världsindex med 21,1 procent och SIX 
RX som mäter utvecklingen på Stockholmsbör-
sen steg med 20,5 procent, båda mätt i SEK. Inte 
sedan återhämtningen under första halvåret 2009, 
efter finanskrisen, har börsåret utvecklats lika 
bra. Centralbankernas duvaktiga kommunikation 
har skickat räntesänkningssignaler som eldat på 
aktiemarknaderna.

Det låga ränteläget och förväntningar om 
fortsatt låga långräntor medför att potentialen för 
traditionella ränteplaceringar i till exempel stats-
papper är mycket låg. Vi föredrar företagsobligatio-
ner även om risken i dessa är högre. Korrigeringar 
i marknaden inträffar då och då men vårt fokus 
ligger på att uppnå en långsiktig god riskjusterad 
avkastning. 

Förvaltning
Carnegie Multi är en blandfond (fond-i-fond) 
som investerar i ett urval av Carnegie Fonders 
mest framgångsrika fonder. Bland dessa finns till 
exempel Carnegie Sverigefond, Carnegie Micro 
Cap och Carnegie High Yield Select. Carnegie 
fonders utbud kompletteras även med några av 

OPM:s, Nordic Cross samt C WorldWide:s fonder. 
Samtliga fonder i Carnegie Multi är långsiktiga och 
aktivt förvaltade. Den strategiska allokeringen är 
40 procent aktier, 30 procent räntor och 30 pro-
cent alternativa tillgångar, till exempel hedgefonder. 
Carnegie Multi har en god riskspridning mellan 
både tillgångsslag och geografiska marknader.

Under perioden kom Indienfonden in som ett 
nytt innehav. Indien hade halkat efter i uppgångs-
fasen och vi såg rekordstora inflöden på den 
indiska aktiemarknaden. I april gick Indien till val 
och det fanns en oro för att Modi och BJP-partiet 
skulle tappa förtroende eftersom de genomfört 
omfattande ekonomiska reformer. Vid tidpunkten 
strax före valet pekade opinionsundersökningarna 
mot att Modi skulle kunna vinna valet. Vi bedömde 
att en seger för Modi och BJP-partier skulle inne-
bära ytterligare investeringar i infrastruktur och 
fortsatta reformer, vilket skulle vara positivt för 
den indiska börsen.  

Inom räntedelen kom Carnegie Investment 
Grade in som ett nytt innehav. Vi har minskat 
vikten i Likviditetsfonden och istället investerat i 
Carnegie Investement Grade som har en högre 
effektiv ränta.  Fonden investerar i obligatio-
ner utgivna av nordiska företag. Fokus ligger på 
obligationer med höga kreditbetyg (AAA -BB), så 
kallade Investment Grade. Den nya fonden passar 
väl in i vår diversifierade räntedel i Carnegie Multi.

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. 
Säkerhetskravet per den 30 juni var 0 kronor.

Värdepappersinnehav
Per den 30 juni var fonden 98 procent investerad 
i underliggande fonder. Resterande 2 procent 
utgjordes av likvida medel. Aktiefonder utgjorde 
40 procent av fondförmögenheten.

Framtidsutsikter
Vi ser tydliga tecken på att konjunkturen bromsar 
in. PMI-siffrorna för industrisektorn har i många fall 
kommit ner under 50-nivån och indikerar därmed 
kontraktion. Tjänstesektorn och privatkonsumtio-
nen har däremot inte uppvisat samma negativa 
mönster. Om det är en temporär inbromsning i 
konjunkturen eller inte är svårt att bedöma. 

Den globala tillväxten är fortfarande god och 
företagen uppvisar en vinsttillväxt, vilket gör att 
den fundamental bilden ser relativt ljus ut. Räntor 
fortsätter att vara låga och marknaden prisar 
dessutom in räntesänkningar och stimulanser i 
närtid. Om konjunkturen stabiliseras i kombination 
med det låga ränteläget bör det vara ett gynnsamt 
klimat för risktillgångar.

Mycket talar för en ökad volatilitet framöver, 
men vi är långsiktiga och behåller vårt fokus, näm-
ligen aktiv värdeförvaltning. Carnegie Multi består 
av beprövade fonder, som förvaltas av beprövade 
förvaltare, enligt en beprövad modell.

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 från start 2,7

snitt från start –

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –

2 snitt –

1 år –

Placeringsinriktning

MAGNUS GUSTAFSSON

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

magnus.gustafsson@carnegiefonder.se
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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Fondbolagets kommentar: Carnegie Multi är en 
fond-i-fond som investerar i aktivt förvaltade aktie- 
och räntefonder. Fonden väljer fonder vars förval-
tare har en ambitiös inställning i hållbarhetsfrågor 
och som genomlyser sina respektive fonder för att 
säkerställa exkludering av kontroversiella branscher 
samt att innehaven följer internationella normer 
som FN Global Compact. Samtliga fondbolag vars 
fonder Carnegie Multi investerar i har skrivit under 
PRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Carnegie Multi investerar framför allt i ett urval 
av Carnegie Fonders övriga fonder, där förvaltarna 
löpande bevakar sina innehav för att säkerställa att 
de är långsiktigt hållbara. Två gånger per år granskas 
innehaven av en extern hållbarhetsexpert (GES 
International), som säkerställer att innehaven inte 
är involverade i branscher som ska undvikas eller 
bryter mot internationalla normer. Motsvarande 
kontroll görs även av de övriga fondbolag vars 
fonder Carnegie Multi investerar i (C Worldwide 
och OPM).

Som investerare har Carnegie Multi möjlighet 
att påverka de fonder den investerar i, till exempel 
genom dialog eller genom avyttring av innehavet.

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvaltningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 

44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsa-
nalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 
behöver inte vara avgörande för vilka bolag som 
väljs in i fonden.
Fondbolagets kommentar: Vårt uppdrag är att ska-
pa en god riskjusterad avkastning för våra andelsäga-
re. Vi ogillar risk och tycker inte om att spekulera. 
Därför investerar vi långsiktigt i företag som vi tyck-
er 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 
kompetens och som agerar långsiktigt, inte minst i 
hållbarhetsfrågor. Vi tar del av finans- och hållbar-
hetsanalyser från bland annat investmentbanker, 
och vi kontrollerar att företagen inte är verksamma 
inom kärnvapen eller andra kontroversiella vapen, 
tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44 Klusterbomber, personminor 
44 Kemiska och biologiska vapen 
44 Kärnvapen 
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44 Pornografi 
44 Alkohol

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re bevakar vi samtliga innehav kontinuerligt. De 
företag som inte lever upp till våra förväntningar 
inleder vi en formell påverkansdialog med (se Inter-
nationella 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. Denna dialog kan utmynna i en så 
kallad samverkansdialog, där förvaltaren tillsammans 
med representanter för ett bolag för en strukture-
rad diskussion om företagets hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar:  Vi agerar oftast på egen 
hand, men om det bedöms lämpligt kan vi ingripa 
tillsammans med andra ägare, till exempel genom 
PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor i de 
fall vi är en större aktieägare eller där vi ser andra 
särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING PER ÅR, %

Genomsnitt/10år 11,1%

2019h
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UTVECKLING, %

2019-03-06 2019-06-30

UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass A – – – – – – – – – 102,66

Antal andelar, st – – – – – – – – – 68 340

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – – – 7

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

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

Totalavkastning, % – – – – – – – – – 2,7

1) Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt. 

Aktiefonder 40,3
Räntefonder 35,4
Hedgefonder 22,3
Likvida medel 2,0

STRATEGISK FÖRDELNING, %

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiel la instrument2)

Värdepappersfonder 6 878 98,0

C World Wide Global Equties - 1A 353 5,0

Carnegie Asia A 278 4,0

Carnegie Corporate Bond 3 SEK 1 348 19,2

Carnegie Global A 634 9,0

Carnegie High Yield Select 3 SEK 860 12,3

Carnegie Investment Grade A 210 3,0

Carnegie Indienfond A 93 1,3

Carnegie Likviditetsfond A 67 1,0

Carnegie Micro Cap 258 3,7

Carnegie Sverigefond A 930 13,3

OPM Listed Private Equity 284 4,0

SEB Nordic Cross Small Cap Edge - R 554 7,9

SEB Nordic Cross Stable Return - R 700 10,0

SEB Nordic Cross Total Return - R 308 4,4

Summa värdepapper 6 878 98,0

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 138 2,0
Summa fondförmögenhet 7 016 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30

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

Carnegie Fonder 75,8

BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Fondandelar – 6 878

Penningmarknadsinstrument – –
OTC–derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde – –
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde – 6 878

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde – 6 878

Bankmedel och övriga  
likvida medel – 233
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter – 6

Övriga tillgångar – 100
Summa tillgångar – 7 217

Skulder
OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde – –
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter – –8

Övriga skulder – –193
Summa skulder – –201

Fondförmögenhet – 7 016
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Utveckling
Utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna har 
varit osedvanligt stark under perioden januari-juni 
2019. Visserligen hackar kraften i tillväxten på 
många håll i världen, men de viktigare central-
bankerna har svängt i sin inställning att strama åt. 
Nu förväntar sig marknaden lättnader i syfte att 
stimulera ekonomin. Det framstår som görligt då 
inflationstrycket alltjämt är lågt. Samtidigt är den 
generella bilden att företagens vinstutveckling 
fortsätter att vara god, även om förväntningarna 
på 2019 successivt har skruvats ned. Fonden steg 
under årets första sex månader med 16,7 procent. 

Bland fondens aktieinnehav som bidragit mest 
till den positiva utvecklingen kan nämnas Dometic, 
Essity, Investor och Lifco. Dometic och Lifco har 
kommit med resultatrapporter som överträffat 
förväntningarna med råge. Detsamma gäller Volvo 
som också ingår i fondens portfölj. Essity har 
gynnats av massaprisets fall och Investors under-
liggande innehav har utvecklats starkt och rabatten 
har sjunkit.

På företagsobligationssidan har innehaven i 
 Akelius, Intrum Justitia, Dong och SBB bidragit 
mest till fondens utveckling. Det sistnämnda 
bolaget har fått sin kreditrating uppgraderad till 
status som investment grade, vilket varit en viktig 
förklaring till kursuppgången.

Nettoflödena uppgick under perioden till 235 
miljoner kronor. Förvaltat kapital uppgick per den 
30 juni till 15 782 miljoner kronor. 

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

Utgångspunkten för förvaltningen är att aktie-

andelen över tid ska uppgå till cirka 50 procent. 
Under många av de senaste åren har dock 
aktieandelen legat uppemot 60 procent, då aktier 
i många falla erbjudit en attraktiv direktavkastning i 
jämförelse med räntekupongerna på obligationer-
na. Under 2018 drogs dock aktieandelen ned till 
50 procent. Efter aktiemarknadernas fall under det 
fjärde kvartalet 2018 drogs aktieandelen återigen 
upp till 60 procent successivt under december 
2018 och januari 2019. Fonden har därför haft 
relativ stor exponering mot aktiemarknadens 
gynnsamma utveckling under årets första hälft. 
Kursuppgångarna gjorde att aktieandelen i juni 
kom att överstiga 60 procent med marginal, varvid 
vissa aktieförsäljningar genomfördes för att minska 
aktieandelen till under 60 procent.

Fonden har under perioden investerat i några 
nya aktieinnehav. I maj investerade fonden i Duni, 
tillverkare av produkter för dukning samt för-
packnings- och take away-lösningar. Produkterna 
är i huvudsak för engångsbruk och marknadsförs 
globalt med en marknadsledande position i Nord-
europa. Tillväxten är stabil men begränsad. Möjlig-
heterna finns i företagsförvärv, geografisk expansi-
on och produktutveckling. Ett minskat användande 
av plastförpackningar är en möjlighet för Duni som 
främst använder återvinningsbar fiber. De kraftigt 
höjda råvarupriserna har under de senaste åren 
påverkat lönsamheten negativt. Åtgärder i form 
av kostnadsbesparingar och prisjusteringar har 
vidtagits och slår successivt igenom på resultatet. 
Dessutom har nu pappersmassapriset fallit tillbaka 
en hel del, vilket bör avspegla sig i lägre råvaru-
kostnader så småningom. Värderingen är låg för ett 
så pass stabilt bolag, vilket möjligen kan förklaras 
av att det är få analysfirmor som bevakar bolaget. 

I juni börsnoterades John Mattson och fonden 
ingick i kretsen av ankarinvesterare. John Mattson 
förvaltar och utvecklar ett koncentrerat bestånd 
av bostadsfastigheter på Lidingö, just utanför 

Stockholm. Den synliga avkastningen om drygt 
2 procent kan te sig låg, men med hänsyn till 
fastigheternas läge är möjligheterna goda för en 
real hyrestillväxt. Möjligheter finns dessutom att 
utveckla och förädla beståndet och ytterligare 
höja hyresintäkterna. 

Även SCA är en ny aktie i fonden, men den 
har funnits där tidigare. Fonden sålde aktien i 
samband med en kraftig kursuppgång när bolaget 
delades upp i SCA och Essity. Sänkta massapriser 
har påverkat aktien negativt, men på nuvarande 
kursnivå ter sig aktien åter attraktiv. En jämfö-
relse av värderingen av den nyligen genomförda 
försäljningen av Billerud/Korsnäs skogstillgångar till 
institutionella placerare med det bokförda värdet 
av SCA:s och Holmens skogsinnehav visar att det 
finns betydande övervärden. Holmen är redan 
ett viktigt innehav. I en miljö med förväntan om 
långvarigt låga räntor och en ökad efterfrågan på 
så kallade alternativa tillgångar är det nu tydligt 
att reala skogstillgångar uppfattas som mycket 
intressant.

Nya obligationsinnehav är bland annat Logistri, 
Digiplex och European Energy. Logistri äger som 
namnet indikerar främst logistikfastigheter och 
emitterade i mars en obligation för att finansiera 
ett större förvärv. Digiplex driver serverhallar i 
Norden energieffektivt eftersom man kan använda 
den naturligt svala luften som kylmedel. European 
Energy (grön obligation) tillhandahåller förnybara 
energilösningar genom att utveckla sol- och vind-
kraftsparker för investerare. 

 Aktieinnehaven i Nyfosa och Telia har avyttrats. 
Nyfosa såldes efter en god utveckling och Telia 
för att finansiera köpen i Kinnevik, där innehavet 
i Tele2 mycket liknar Telia. Obligationsinnehavet i 
SBB har avyttrats efter en synnerligen god värde-
utveckling. Även innehaven i de lågavkastande 
obligationerna emitterade av Vattenfall och SBAB 
har avyttrats. EG Group, Seagull och SecureLink 

Carnegie Strategifond

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

JOHN STRÖMGREN

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

john.stromgren@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 1988-08-11

Kategori Blandfond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 1,5

Riskklass 4

Ansvarig förvaltare John Strömgren

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, G-andelar

Bankgiro 5402-968

PPM-nummer 357 483

Fondfakta Totalavkastning, %
ack från start 5 973,1

snitt från start 14,2

10 ack 170,5

10 snitt 10,5

5 ack 48,5

5 snitt 8,2

3 ack 34,9

3 snitt 10,5

2 ack 11,3

2 snitt 5,5

1 år 0,6

Placeringsinriktning
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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvaltningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).
4£ Andra hållbarhetsaspekter

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 

44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets kommentar: Vårt uppdrag är att ska-
pa en god riskjusterad avkastning för våra andelsäga-
re. Vi ogillar risk och tycker inte om att spekulera. 
Därför investerar vi långsiktigt i företag som vi tyck-
er 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 
kompetens och som agerar långsiktigt, inte minst i 
hållbarhetsfrågor. Vi tar del av finans- och hållbar-
hetsanalyser från bland annat investmentbanker, 
och vi kontrollerar att företagen inte är verksamma 
inom kärnvapen eller andra kontroversiella vapen, 
tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen 
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44 Pornografi 
44Alkohol

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar:  Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor 
i de fall vi är en större aktieägare eller där vi ser 
andra särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION

har samtliga blivit uppköpta och de obligationer 
fonden har ägt har då blivit återlösta i förtid till en 
premie.

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 valutarörelser i obligationsinnehav-
en, valutasäkrar fonden sina obligationer med 
valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda 
exponeringarna i fonden används åtagandemeto-
den som riskbedömningsmetod. Ställda säkerheter 
i Strategi fonden per den 30 juni uppgick till 0 
miljoner kronor. Den svenska kronans rörelser 

gentemot andra valutor har inte haft någon större 
påverkan på fondens andelsvärde. (Eftersom 
Strategy Fund är en feederfond görs inga derivat-
positioner i fonden utan de nödvändiga valuta-
säkringarna avseende obligationsinnehaven görs i 
Strategifonden.)

Värdepappersinnehav
Per den 30 juni var Strategifonden till 99,2 pro-
cent investerad i underliggande värdepapper för-
delat på aktier 57,7 procent, företagskrediter 27,8 
procent och bankkrediter 9,8 procent. Resterande 
4.8 procent utgjordes av likvida medel. 
 

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

Efter den goda utvecklingen under inledningen 
av året kan vare sig aktie- eller räntemarknaderna 
sägas vara lågt värderade i nuläget. Förväntning-
arna på fonden bör därför ställas lägre än den 
avkastning fonden skapat under den senaste 
tioårsperioden, 11 procent per år i genomsnitt. 
Även femårssnittet om 8 procent ter sig en aning 
optimistiskt. 
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2009-07-01 2019-06-30

UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass A 768,71 650,15 712,99 866,94 999,75 1 047,59 1 180,82 1 264,00 1 218,47 1 422,07

Antal andelar, st Klass A 7 903 174 7 175 057 7 475 420 7 807 971 8 118 960 8 247 844 8 590 750 10 486 694 10 434 703 10 631 763

Andelsvärde, kr Klass G – – – 107,48 118,22 120,16 129,65 133,47 123,67 141,57

Antal andelar, st Klass G – – – 1 511 185,47 2 745 096 3 970 091 4 374 774 4 466 693 4 550 913 4 502 215

Andelsvärde, kr Klass H – – – – – – – – 96,21 112,53

Antal andelar, st Klass H – – – – – – – – 446 937 227 777

Fondförmögenhet, Mkr 6 075 4 665 5 329 6 931 8 442 9 413 10 711 13 851 13 320 15 782

Utdelning, kr/andel Klass A 19,08 21,66 28,84 – – – – – – –

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

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

Totalavkastning, % 13,3 –12,9 14,4 21,6 15,3 4,8 12,7 7,0 –3,6 16,7

1) Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt. 

Aktier 57,7
Företags-
obligationer 27,8
Bankobligationer 9,8
Likvida medel 4,3
Derivat 0,3
Fonder 0,3

STRATEGISK FÖRDELNING, %

Bransch Procent

Industri 24,2

Finans och Fastighet 29,4

Investmentbolag 9,2

Dagligvaror 6,0

Material 6,0

Sjukvård 4,8

Transport 4,3

Informationsteknologi 2,7

Försäkring 2,5

Sällanköpsvaror 1,2

Telekom 0,7

Olja & Offshore 0,5

Energi 0,5

Kraftförsörjning 0,4

Fonder 0,3

Verkstad 0,2

Bankobligationer 0,2

BRANSCHFÖRDELNING 2019-06-30

Innehav Procent

Investor B 8,5

Lifco 4,6

Holmen B 4,1

Volvo B 4,0

Essity B 3,6

NCC B 3,1

Dometic 2,9

Epiroc B 2,9

Skanska B 2,6

SKF B 2,4

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2019-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 5,3

Duni 94 950 0,6

Essity B 569 000 3,6

Orkla As 164 710 1,0

Energi 2,3

Dong 6,25 3013-06-26 224 433 1,4

Ellevio 2,875 2025-02-12 68 210 0,4

Epneng FRN 2023-09-20 72 988 0,5

Fastigheter 15,0

Abb Ltd 325 325 2,1

Akelius 3,875 2078-10-05 338 498 2,1

Atrium Ljungberg B 377 550 2,4

Balder 3% 2078-03-07 42 640 0,3

Cibus Nordic Rea 160 000 1,0

Comfas FRN 2020-10-30 40 918 0,3

Heimstad FRN 132 370 0,8

Heimstad FRN 2023-05-31 44 997 0,3

John Mattson Fast. 228 000 1,4

Logistri 4,0% 2021-05-20 35 103 0,2

Offnor FRN 2021-06-15 56 789 0,4

Pioneer FRN 2021-05-28 55 988 0,4

Platzer Fastigheter 171 500 1,1

Sbb FRN 150 554 1,0

Sbbnor 24031 67 711 0,4

Sbbnor 4,625% 48 626 0,3

Sbbnor FRN 2021-05-17 10 434 0,1

Sbbnor FRN 2024-02-14 42 847 0,3

Slttfp FRN 2023-04-01 40 825 0,3

Finans 11,4

Axano FRN 2021-06-23 74 009 0,5

B2 Holding 2021-10-04 112 935 0,7

B2 Holding 2022-11-14 50 851 0,3

B2 Holding 2023-05-23 81 316 0,5

B2 Holding 2024-05-28 62 358 0,4

Dnb 6,5 69 507 0,4

Dnb At1 19 010 0,1

Dnb FRN 43 546 0,3

Garfunkel 11 2023-11-01 5 963 0,0

Garfunkel 7,5 2022-08-01 29 972 0,2

Garfunkel FRN 2023-09-01 36 017 0,2

Gfklde FRN 2023-09-01 41 990 0,3

Handelsbanken A 275 640 1,7

Intrum 2,75 % 2022-07-15 96 954 0,6

Intrum 3,125% 2024-07-15 53 492 0,3

Intrum FRN 2022-07-15 60 198 0,4

Jyske A 61 748 0,4

Jyske A 85 118 0,5

Jyske FRN 19 526 0,1

Klarna Fr 50 245 0,3

Klarna FRN 2026-06-20 31 262 0,2

Klarna FRN 2028-07-05 20 282 0,1

Nnbss FRN 24 867 0,2

Nordea 5,5 26 853 0,2

Sampo Oy A 328 415 2,1

Seb 5,625% 37 550 0,2

Försäkring 3,5

Nlpndk FRN 2028-06-08  89 364    0,6

Rsa FRN Perp  220 572    1,4

Sampfh Perp  30 895    0,2

Storebrand 2043-04-04  152 713    1,0

Storebrand 2048-03-27  17 669    0,1

Trygfo Fr  33 755    0,2

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Hälsovård 0,3

Meling FRN 2022-10-30 52 735 0,3

Industri 23,7

Autoliv Sdr 98 730 0,6

Bmkln FRN 2023-06-21 38 151 0,2

Bonava B 232 400 1,5

Cembrit FRN 2021-03-20 68 585 0,4

Epiroc B 458 900 2,9

Hexagon FRN 2023-03-15 33 883 0,2

Jhsadc FRN 2022-03-31 68 957 0,4

Lifco 718 900 4,6

Ncc B 482 100 3,1

Norican 4,5% 2023-05-15 36 753 0,2

Quanab FRN 2023-02-15 44 489 0,3

Roplan FRN 2021-07-15 30 905 0,2

Skanska B 417 875 2,6

Skf B 382 500 2,4

Volvo B 624 113 4,0

Investmentbolag 11,8

Aker FRN 2022-09-07 83 154 0,5

Aker FRN 2023-01-31 33 360 0,2

Bonno FRN 2020-11-09 55 585 0,4

Investor B 1 334 700 8,5

Kinnevik B 361 650 2,3

Informationsteknologi 2,6

Crayon FRN 2020-04-06 26 170 0,2

Digiplex FRN 2019-07-17 6 551 0,0

Digiplex FRN 2024-04-30 72 224 0,5

Eg FRN 2020-12-02 172 880 1,1

Infront FRN 2023-05-15 32 072 0,2

Slbidc FRN 2023-02-06 97 662 0,6

Material 6,0

Bergvik 8,5% 2034-03-24 223 232 1,4

Holmen B 641 225 4,1

Sca B 80 520 0,5

Olja & offshore 0,5

Teekay 2022-08-15 47 431 0,3

Dof Subsea FRN2023-11-27 31 363 0,2

Sällanköpsvaror 3,6

Dometic 464 500 2,9

Elanders 109 250 0,7

Telekom 0,7

Ice Group FRN 2021-10-12 81 464 0,5

Ice Group FRN 2022-04-07 31 512 0,2

Tjänster 3,5

Dsv FRN 2021-05-10 75 650 0,5

Seagul FRN 2022-01-31 52 340 0,3

Selnsw 5,875 2024-02-01 44 545 0,3

Selnsw FRN 2024-02-01 43 013 0,3

Stkgrp 5% 2024-03-15 55 024 0,3

Transcom 6,5% 2023-03-22 100 036 0,6

Verisure 5,75 2023-12-01 122 668 0,8

Verisure FRN 2023-12-01 61 459 0,4

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

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 7 269 978 9 102 453

Penningmarknadsinstrument 5 706 711 5 882 701
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 87 997 39 865

Fondandelar 25753,89158 40 031
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 13 090 440 15 065 049

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 13 090 440 15 065 049

Bankmedel och  
övriga likvida medel 201 697 502 857
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 62 784 47 126

Övriga tillgångar 1 263 292 095
Summa tillgångar 13 356 183 15 907 128

Skulder
OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –1 855 0
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –17 268 –18 840

Övriga skulder –16 914 –106 180
Summa Skulder –36 037 –125 020

Fondförmögenhet 13 320 146 15 782 108

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat 33 543 41 864
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FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30, forts.

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Transport 5,0

Borealis 7,5% 2022-11-16 41 157 0,3

Consilium FRN 38 041 0,2

Golar FRN 2020-05-22 65 479 0,4

Golar FRN 2021-05-18 32 079 0,2

Mpc FRN 2022-09-22 83 242 0,5

Odfjell FRN 2023-09-19 52 623 0,3

Scanbd 6,8% 2022-06-27 25 792 0,2

Scanbd 7,7% 2022-06-27 93 943 0,6

Songa FRN 2021-12-14 55 638 0,4

Stolt 6,375% 2022-09-21 37 418 0,2

Teekay FRN 2023-08-29 71 116 0,5

Teekay Ln2020-05-19 70 634 0,4

Tgp FRN 2021-10-28 108 817 0,7

West Ai2019-12-21 15 348 0,1

Övriga finansiel la instrument4)

Värdepappersfonder

Carnegie Investment Grade 40 031 0,3

Valutaterminer 39 865 0,3

Summa värdepapper 15 111 995 95,8

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 670 113 4,2
Summa fondförmögenhet 15 782 108 100,0

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

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

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

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

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

Carnegie Fonder 0,3
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Utveckling
Utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna har 
varit osedvanligt starka under perioden januari-ju-
ni 2019. Visserligen hackar kraften i tillväxten på 
många håll i världen, men de viktigare central-
bankerna har svängt i sin inställning att strama åt. 
Nu förväntar sig marknaden lättnader i syfte att 
stimulera ekonomin. Det framstår som görligt då 
inflationstrycket alltjämt är lågt. Samtidigt är den 
generella bilden att företagens vinstutveckling 
fortsätter att vara god, även om förväntningarna 
på 2019 successivt har skruvats ned. Fonden steg 
under årets första sex månader med 16,7 procent. 

Bland fondens aktieinnehav som bidragit mest 
till den positiva utvecklingen kan nämnas Dometic, 
Essity, Investor och Lifco. Dometic och Lifco har 
kommit med resultatrapporter som överträffat 
förväntningarna med råge. Detsamma gäller Volvo 
som också ingår i fondens portfölj. Essity har 
gynnats av massaprisets fall och Investors under-
liggande innehav har utvecklats starkt och rabatten 
har sjunkit.

På företagsobligationssidan har innehaven i 
 Akelius, Intrum Justitia, Dong och SBB bidragit 
mest till fondens utveckling. Det sistnämnda 
bolaget har fått sin kreditrating uppgraderad till 
status som investment grade, vilket varit en viktig 
förklaring till kursuppgången.

Nettoflödena uppgick under perioden till –66 
miljoner kronor. Förvaltat kapital uppgick per den 
30 juni till 421 miljoner kronor. 

Förvaltning
Strategy Fund är en feederfond till Strategifonden. 
Strategy Fund placerar sedan 2017-11-02 sina 
tillgångar endast i Strategifonden. Placeringsin-
riktningen för Strategifonden (och därmed också 
indirekt för Strategy Fund) innebär i korthet att 
fonden placerar sina medel i värdepapper som ger 

hög direktavkastning emitterade av nordiska före-
tag. Direktavkastningen kan utgöras av antingen 
aktieutdelning eller räntekuponger på obligationer. 

Utgångspunkten för förvaltningen är att aktie-
andelen över tid ska uppgå till cirka 50 procent. 
Under många av de senaste åren har dock 
aktieandelen legat uppemot 60 procent, då aktier 
i många falla erbjudit en attraktiv direktavkastning i 
jämförelse med räntekupongerna på obligationer-
na. Under 2018 drogs dock aktieandelen ned till 
50 procent. Efter aktiemarknadernas fall under det 
fjärde kvartalet 2018 drogs aktieandelen återigen 
upp till 60 procent successivt under december 
2018 och januari 2019. Fonden har därför haft 
relativ stor exponering mot aktiemarknadens 
gynnsamma utveckling under årets första hälft. 
Kursuppgångarna gjorde att aktieandelen i juni 
kom att överstiga 60 procent med marginal, varvid 
vissa aktieförsäljningar genomfördes för att minska 
aktieandelen till under 60 procent.

Fonden har under perioden investerat i några 
nya aktieinnehav. I maj investerade fonden i Duni, 
tillverkare av produkter för dukning samt för-
packnings- och take away-lösningar. Produkterna 
är i huvudsak för engångsbruk och marknadsförs 
globalt med en marknadsledande position i Nord-
europa. Tillväxten är stabil men begränsad. Möjlig-
heterna finns i företagsförvärv, geografisk expansi-
on och produktutveckling. Ett minskat användande 
av plastförpackningar är en möjlighet för Duni som 
främst använder återvinningsbar fiber. De kraftigt 
höjda råvarupriserna har under de senaste åren 
påverkat lönsamheten negativt. Åtgärder i form 
av kostnadsbesparingar och prisjusteringar har 
vidtagits och slår successivt igenom på resultatet. 
Dessutom har nu pappersmassapriset fallit tillbaka 
en hel del, vilket bör avspegla sig i lägre råvaru-
kostnader så småningom. Värderingen är låg för ett 
så pass stabilt bolag, vilket möjligen kan förklaras 

av att det är få analysfirmor som bevakar bolaget. 
I juni börsnoterades John Mattson och fonden 

ingick i kretsen av ankarinvesterare. John Mattson 
förvaltar och utvecklar ett koncentrerat bestånd 
av bostadsfastigheter på Lidingö, just utanför 
Stockholm. Den synliga avkastningen om drygt 
2 procent kan te sig låg, men med hänsyn till 
fastigheternas läge är möjligheterna goda för en 
real hyrestillväxt. Möjligheter finns dessutom att 
utveckla och förädla beståndet och ytterligare 
höja hyresintäkterna. 

Även SCA är en ny aktie i fonden, men den 
har funnits där tidigare. Fonden sålde aktien i 
samband med en kraftig kursuppgång när bolaget 
delades upp i SCA och Essity. Sänkta massapriser 
har påverkat aktien negativt, men på nuvarande 
kursnivå ter sig aktien åter attraktiv. En jämfö-
relse av värderingen av den nyligen genomförda 
försäljningen av Billerud/Korsnäs skogstillgångar till 
institutionella placerare med det bokförda värdet 
av SCA:s och Holmens skogsinnehav visar att det 
finns betydande övervärden. Holmen är redan 
ett viktigt innehav. I en miljö med förväntan om 
långvarigt låga räntor och en ökad efterfrågan på 
så kallade alternativa tillgångar är det nu tydligt 
att reala skogstillgångar uppfattas som mycket 
intressant.

Nya obligationsinnehav är bland annat Logistri, 
Digiplex och European Energy. Logistri äger som 
namnet indikerar främst logistikfastigheter och 
emitterade i mars en obligation för att finansiera 
ett större förvärv. Digiplex driver serverhallar i 
Norden energieffektivt eftersom man kan använda 
den naturligt svala luften som kylmedel. European 
Energy (grön obligation) tillhandahåller förnybara 
energilösningar genom att utveckla sol- och vind-
kraftsparker för investerare. 

 Aktieinnehaven i Nyfosa och Telia har avyttrats. 
Nyfosa såldes efter en god utveckling och Telia 

Carnegie Strategy Fund

Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt 
kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är 
därmed identisk.

JOHN STRÖMGREN

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

john.stromgren@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 1994-01-01

Kategori Blandfond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 1,25

Riskklass 4

Ansvarig förvaltare John Strömgren

Fondbolag FundRock Management 
Company S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Nej

Bankgiro 5394-3965

PPM-nummer Ej ansluten till PPM

Fondfakta Totalavkastning, %
ack från start 1 316,0

snitt från start 11,0

10 ack 172,1

10 snitt 10,5

5 ack 49,4

5 snitt 8,4

3 ack 35,0

3 snitt 10,5

2 ack 11,6

2 snitt 5,6

1 år 12,6

Placeringsinriktning
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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvalt ningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).
4£ Andra hållbarhetsaspekter

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 

44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

44  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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 valberednings-
arbete. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen 
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44 Pornografi 
44Alkohol 

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 

44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar:  Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 
44 Röstar på bolagsstämmor 

Fondbolagets kommentar: Vi deltar i stämmor i de 
fall vi är en större aktieägare eller där vi ser andra 
särskilda skäl till att delta. 

44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION

för att finansiera köpen i Kinnevik, där innehavet 
i Tele2 mycket liknar Telia. Obligationsinnehavet i 
SBB har avyttrats efter en synnerligen god värde-
utveckling. Även innehaven i de lågavkastande 
obligationerna emitterade av Vattenfall och SBAB 
har avyttrats. EG Group, Seagull och SecureLink 
har samtliga blivit uppköpta och de obligationer 
fonden har ägt har då blivit återlösta i förtid till en 
premie.

Derivathandel med mera
För att skydda de svenska fondandelsägarna mot 
valuta rörelser i obligationsinnehaven, valutasäkrar 
fonden sina obligationer med valutaterminer. För 
att beräkna de sammanlagda exponeringarna i 

fonden används åtagandemetoden som riskbe-
dömningsmetod. Säkerhetskravet i Strategifonden 
per den 30 juni var __ miljoner kronor. Den 
svenska kronans rörelser gentemot andra valutor 
har inte haft någon större påverkan på fondens 
andelsvärde. (Eftersom Strategy Fund är en 
feederfond görs inga derivatpositioner i fonden 
utan de nödvändiga valutasäkringarna avseende 
obligationsinnehaven görs i Strategifonden.) 

Värdepappersinnehav
Strategy Fund var per den 30 juni till 99,2 procent 
investerad i Strategifonden och resterande 0,8 
procent utgjordes av likvida medel.

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

Efter den goda utvecklingen under inledningen 
av året kan vare sig aktie- eller räntemarknaderna 
sägas vara lågt värderade i nuläget. Förväntning-
arna på fonden bör därför ställas lägre än den 
avkastning fonden skapat under den senaste 
tioårsperioden, 11 procent per år i genomsnitt. 
Även femårssnittet om 8 procent ter sig en aning 
optimistiskt. 



90 Halvårsrapport 2019

Carnegie Strategy Fund

–20

0

20

40

UTVECKLING PER ÅR, %

Genomsnitt/10år 10,5%
20

1820
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
19

h

UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr klass 3 SEK 2 864,89 2 463,55 2 766,77 3 509,72 4013,29 4 227,91 4 782,04 5 127,15 4 939,18 5 765,25

Antal andelar, st Klass 3 SEK 151 479 130 729 118 283 197 626 198 637 184 905 193 060 102 827 84 867 72 619

Andelsvärde, NOK klass 3 NOK – – – – – – – 98,33 95,82 112,39

Antal andelar, st Klass 3 NOK – – – – – – – 9 267 6 161 22 431

Fondförmögenhet, Mkr 434 322 327 694 797 782 923 528 420 421

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

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

Totalavkastning, % 11,6 –14,0 12,3 26,9 14,4 5,3 13,1 7,2 –3,7 16,7

1) Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.
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STRATEGISK FÖRDELNING, %

BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper – –

Fondandelar 419 361 418 203

Penningmarknadsinstrument – –
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde – –
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 419 361 418 203

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 419 361 418 203

Bankmedel och övriga likvida 
medel 357 3 280
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter – 731

Övriga tillgångar 667 128
Summa tillgångar 420 385 422 342

Skulder
OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –20
Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter –580 –314

Övriga skulder –7 –617
Summa Skulder –607 –931

Fondförmögenhet 419 778 421 410

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Blandfonder 99,2

Carnegie Strategifond A 418 203 99,2

Övriga finansiella instrument4) 0,0

Valutaterminer 3 0,0

Summa värdepapper 418 206 99,2

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 3 204 0,8
Summa fondförmögenhet 421 410 100,0

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 2019-06-30

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

Carnegie Fonder 99,7
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Carnegie Total

Utveckling
Carnegie Total har utvecklats relativt väl under 
första halvåret. Fonden har under året stigit med 
13,4 procent och sedan start med 19,9 procent. 
Nettoflödena till fonden under året uppgick till 6,9 
miljoner kronor och förvaltat kapital per halvårs-
skiftet var 1 265,9 miljoner kronor.

Världens aktiemarknader har utvecklats starkt 
under det första halvåret. Inklusive utdelningar 
steg MSCI’s världsindex med 21,1 procent och 
SIX RX som mäter utvecklingen på Stockholms-
börsen steg med 20,5 procent, båda mätt i SEK. 
Inte sedan återhämtningen under första halvåret 
2009, efter finanskrisen, har börsåret utvecklats lika 
bra. Centralbankernas duvaktiga kommunikation 
har skickat räntesänkningssignaler som eldat på 
aktiemarknaderna.

Det låga ränteläget och förväntningar om 
fortsatt låga långräntor medför att potentialen för 
traditionella ränteplaceringar i till exempel stats-
papper är mycket låg. Vi föredrar företagsobligatio-
ner även om risken i dessa är högre. Korrigeringar 
i marknaden inträffar då och då men vårt fokus 
ligger på att uppnå en långsiktig god riskjusterad 
avkastning. 

Förvaltning
Carnegie Total är en blandfond (fond-i-fond) som 
investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest 
framgångsrika fonder. Bland dessa finns till exempel 
Carnegie Sverigefond, Carnegie Småbolagsfond 
och Carnegie Corporate Bond. Carnegie fonders 
utbud kompletteras även med några av OPM:s och 
C WorldWide:s fonder. Samtliga fonder i Carnegie 
Total är långsiktiga och aktivt förvaltade. Den 
Strategiska allokeringen är 60 procent aktier och 

40 procent räntor. Med tyngdpunkt på aktiesidan 
skapas god långsiktig potential, medan räntefonder-
na kan agera stötdämpare i oroliga tider. Carnegie 
Totals räntedel består främst av företagsobligatio-
ner som har bättre möjligheter att skapa avkastning 
relativt statsobligationer med låg avkastning.  

Under perioden kom Indienfonden in som ett 
nytt innehav. Indien hade halkat efter i uppgångs-
fasen och vi såg rekordstora inflöden på den 
indiska aktiemarknaden. I april gick Indien till val 
och det fanns en oro för att Modi och BJP-partiet 
skulle tappa förtroende eftersom de genomfört 
omfattande ekonomiska reformer. Vid tidpunkten 
strax före valet pekade opinionsundersökningarna 
mot att Modi skulle kunna vinna valet. Vi  bedömde 
att en seger för Modi och BJP-partier skulle inne-
bära ytterligare investeringar i infrastruktur och 
fortsatta reformer, vilket skulle vara positivt för den 
indiska börsen.  

Inom räntedelen kom Carnegie Investment 
 Grade in som ett nytt innehav. Vi har minskat 
vikten i Likviditetsfonden och istället investerat i 
Carnegie Investement Grade som har en högre 
effektiv ränta.  Fonden investerar i obligationer 
utgivna av nordiska företag. Fokus ligger på obliga-
tioner med höga kreditbetyg (AAA -BB), så kallade 
Investment Grade. Den nya fonden passar väl in i 
vår diversifierade räntedel i Carnegie Total.

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. 
Säkerhetskravet per den 30 juni var 0 kronor.

Värdepappersinnehav
Per den 30 juni var fonden 97,9 procent investerad 
i underliggande fonder. Resterande 2,1 procent 
utgjordes av likvida medel. Aktiefonder utgjorde 
60,0 procent av fondförmögenheten.
 
Framtidsutsikter
Vi ser tydliga tecken på att konjunkturen bromsar 
in. PMI-siffrorna för industrisektorn har i många fall 
kommit ner under 50-nivån och indikerar därmed 
kontraktion. Tjänstesektorn och privatkonsumtio-
nen har däremot inte uppvisat samma negativa 
mönster. Om det är en temporär inbromsning i 
konjunkturen eller inte är svårt att bedöma. 

Den globala tillväxten är fortfarande god och 
företagen uppvisar en vinsttillväxt, vilket gör att 
den fundamental bilden ser relativt ljus ut. Räntor 
fortsätter att vara låga och marknaden prisar 
dessutom in räntesänkningar och stimulanser i 
närtid. Om konjunkturen stabiliseras i kombination 
med det låga ränteläget bör det vara ett gynnsamt 
klimat för risktillgångar.

Mycket talar för en ökad volatilitet framöver, 
men vi är långsiktiga och behåller vårt fokus, näm-
ligen aktiv värdeförvaltning. Carnegie Total består 
av beprövade fonder, som förvaltas av beprövade 
förvaltare, enligt en beprövad modell.

Carnegie Total

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

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

Startdatum 2016-08-30

Kategori Blandfond

Förvaltningsavgift, % 1,75

Riskklass 4

Ansvarig förvaltare Magnus Gustafsson

Fondbolag FundRock Management 
Company S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Nej

Bankgiro 701-8088

PPM-nummer Ej ansluten till PPM

Fondfakta Totalavkastning, %
ack från start 20,0

snitt från start 6,6

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack 10,6

2 snitt 5,1

1 år 6,5

PlaceringsinriktningFörvaltare

MAGNUS GUSTAFSSON

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

magnus.gustafsson@carnegiefonder.se
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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Fondbolagets kommentar: Carnegie Total är en 
fond-i-fond som investerar i aktivt förvaltade aktie- 
och räntefonder. Fonden väljer fonder vars förval-
tare har en ambitiös inställning i hållbarhetsfrågor 
och som genomlyser sina respektive fonder för att 
säkerställa exkludering av kontroversiella branscher 
samt att innehaven följer internationella normer 
som FN Global Compact. Samtliga fondbolag vars 
fonder Carnegie Total investerar i har skrivit under 
PRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Carnegie Total investerar framför allt i ett urval 
av Carnegie Fonders övriga fonder, där förvaltarna 
löpande bevakar sina innehav för att säkerställa 
att de är långsiktigt hållbara. Två gånger per år 
granskas innehaven av en extern hållbarhets-
expert (GES International), som säkerställer att 
innehaven inte är involverade i branscher som ska 
undvikas eller bryter mot internationalla normer. 
Motsvarande kontroll görs även av de övriga 
fondbolag vars fonder Carnegie Total investerar i 
(C Worldwide och OPM).

Som investerare har Carnegie Total möjlighet 
att påverka de fonder den investerar i, till exempel 
genom dialog eller genom avyttring av innehavet. 

 Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvaltningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 

44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen 
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44  Tobak 
44 Pornografi 
44Alkohol 

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 
     
44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
Förvaltaren söker mer information och diskuterar 
innehavet med Carnegie Fonders råd för ansvars-
fulla 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar: Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor 
i de fall vi är en större aktieägare eller där vi ser 
andra särskilda skäl till att delta. 
44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING PER ÅR, %
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2019h

UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass 3 SEK – – – – – – 103,11 110,58 105,81 119,95

Antal andelar, st – – – – – – 1 109 987 6 252 023 10 496 909 10 553 802

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – 114 691 1 111 1 266

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

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

Totalavkastning, % – – – – – – 3,1 7,3 –4,3 13,4

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 finansiel la instrument2)

Värdepappersfonder 1 239 702 97,9
C Worldwide Global Equities  
Ethical 1A 239 652 18,9

Carnegie Asia A 61 960 4,9

Carnegie Corporate Bond A 244 453 19,3
Carnegie Emerging Markets  
Corporate Bond A 95 595 7,6

Carnegie Global A 23 507 1,9

Carnegie Indienfond 31 712 2,5

Carnegie Investment Grade A 39 987 3,2

Carnegie Likviditetsfond A 96 645 7,6

Carnegie Småbolagsfond A 91 914 7,3

Carnegie Sverigefond A 237 164 18,7

OPM Listed Private Equity 77 114 6,1

Summa värdepapper 1 239 702 97,9

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 26 226 2,1
Summa fondförmögenhet 1 265 928 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30

Räntefonder 37,7
Aktiefonder 60,3
Likvida medel 2,1

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

Carnegie Fonder 75,8

BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Fondandelar 1 103 808 1 239 702

Penningmarknadsinstrument – –
OTC–derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde – –
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 1 103 808 1 239 702

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 1 103 808 1 239 702

Bankmedel och övriga  
likvida medel 7 079 26 107
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 0 535

Övriga tillgångar 1 494 1 665
Summa tillgångar 1 112 381 1 268 009

Skulder
OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde – –
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 670 –235

Övriga skulder 0 –1 847
Summa Skulder –1 670 –2 082

Fondförmögenhet 1 110 711 1 265 928
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Carnegie Total Plus

Utveckling
Carnegie Total Plus är ett nytt tillskott i Carnegie 
fonders utbud. Fonden startades under mars må-
nad. Carnegie Total Plus har utvecklats relativt väl 
under den korta perioden. Fonden har sedan start 
stigit med 3,4 procent. Nettoflödena till fonden 
under året uppgick till 1,5 miljoner kronor och 
förvaltat kapital per halvårsskiftet var 1,6 miljoner 
kronor.

Världens aktiemarknader har utvecklats starkt 
under det första halvåret. Inklusive utdelningar 
steg MSCI’s världsindex med 21,1 procent och 
SIX RX som mäter utvecklingen på Stockholms-
börsen steg med 20,5 procent, båda mätt i SEK. 
Inte sedan återhämtningen under första halvåret 
2009, efter finanskrisen, har börsåret utvecklats lika 
bra. Centralbankernas duvaktiga kommunikation 
har skickat räntesänkningssignaler som eldat på 
aktiemarknaderna.

Det låga ränteläget och förväntningar om 
fortsatt låga långräntor medför att potentialen 
för traditionella ränteplaceringar i till exempel 
statspapper är mycket låg. Vi föredrar företags-
obligationer även om risken i dessa är högre 

Förvaltning
Carnegie Total Plus är en blandfond (fond-i-fond) 
som investerar i ett urval av Carnegie Fonders 
mest framgångsrika fonder. Bland dessa finns 
till exempel Carnegie Sverigefond, Carnegie 
Små bolagsfond 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 skapas god långsik-
tig potential, medan räntefonderna kan agera 
stötdämpare i oroliga tider. Carnegie Total Plus 
räntedel består främst av företagsobligationer som 
har bättre möjligheter att skapa avkastning relativt 
statsobligationer med låg avkastning.  

Under perioden kom Indienfonden in som ett 
nytt innehav. Indien hade halkat efter i uppgångs-
fasen och vi såg rekordstora inflöden på den 
indiska aktiemarknaden. I april gick Indien till val 
och det fanns en oro för att Modi och BJP-partiet 
skulle tappa förtroende eftersom de genomfört 
omfattande ekonomiska reformer. Vid tidpunkten 
strax före valet pekade opinionsundersökningarna 
mot att Modi skulle kunna vinna valet. Vi  bedömde 
att en seger för Modi och BJP-partier skulle inne-
bära ytterligare investeringar i infrastruktur och 
fortsatta reformer, vilket skulle vara positivt för den 
indiska börsen.  

Inom räntedelen kom Carnegie Investment 
 Grade in som ett nytt innehav. Vi har minskat 
vikten i likviditetsfonden och istället investerat i 
 Carnegie Investement Grade som har en högre 
effektiv ränta.  Fonden investerar i obligationer 
utgivna av nordiska företag. Fokus ligger på obliga-
tioner med höga kreditbetyg (AAA -BB), så kallade 
Investment Grade. Den nya fonden passar väl in i 
vår diversifierade räntedel i Carnegie Total Plus.

Derivathandel med mera
Fonden har andelsklasser i annan valuta än SEK 
vars kurs säkras till respektive valuta. För att 

beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden 
har åtagandemetoden använts som riskbedöm-
ningsmetod. Säkerhetskravet per den 30 juni var 
0 kronor.

Värdepappersinnehav
Per den 30 juni var fonden 99,2 procent investerad 
i underliggande fonder. Resterande 0,8 procent 
utgjordes av likvida medel. Aktiefonder utgjorde 80 
procent av fondförmögenheten.
 
Framtidsutsikter
Vi ser tydliga tecken på att konjunkturen bromsar 
in. PMI-siffrorna för industrisektorn har i många fall 
kommit ner under 50-nivån och indikerar därmed 
kontraktion. Tjänstesektorn och privatkonsumtio-
nen har däremot inte uppvisat samma negativa 
mönster. Om det är en temporär inbromsning i 
konjunkturen eller inte är svårt att bedöma. 

Den globala tillväxten är fortfarande god och 
företagen uppvisar en vinsttillväxt, vilket gör att 
den fundamental bilden ser relativt ljus ut. Räntor 
fortsätter att vara låga och marknaden prisar 
dessutom in räntesänkningar och stimulanser i 
närtid. Om konjunkturen stabiliseras i kombination 
med det låga ränteläget bör det vara ett gynnsamt 
klimat för risktillgångar.

Mycket talar för en ökad volatilitet framöver, 
men vi är långsiktiga och behåller vårt fokus, 
nämligen aktiv värdeförvaltning. Carnegie Total 
Plus består av beprövade fonder, som förvaltas av 
beprövade förvaltare, enligt en beprövad modell.

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 från start 3,4

snitt från start –

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –

2 snitt –

1 år –

PlaceringsinriktningFörvaltare

MAGNUS GUSTAFSSON

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

magnus.gustafsson@carnegiefonder.se
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44  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden. 
4£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen 
av fonden 

Fondbolagets kommentar: Carnegie Total Plus är 
en fond-i-fond som investerar i aktivt förvaltade 
aktie- och räntefonder. Fonden väljer fonder vars 
förvaltare har en ambitiös inställning i hållbarhets-
frågor och som genomlyser sina respektive fonder 
för att säkerställa exkludering av kontroversiella 
branscher samt att innehaven följer internationella 
normer som FN Global Compact. Samtliga fond-
bolag vars fonder Carnegie Total Plus investerar i 
har skrivit under PRI, FN:s principer för ansvarsfulla 
investeringar.

Carnegie Total Plus investerar framför allt i 
ett urval av Carnegie Fonders övriga fonder, där 
förvaltarna löpande bevakar sina innehav för att 
säkerställa att de är långsiktigt hållbara. Två gånger 
per år granskas innehaven av en extern hållbar-
hetsexpert (GES International), som säkerställer 
att innehaven inte är involverade i branscher 
som ska undvikas eller bryter mot internationalla 
normer. Motsvarande kontroll görs även av de 
övriga fondbolag vars fonder Carnegie Total Plus 
investerar i (C Worldwide och OPM).

Som investerare har Carnegie Total möjlighet 
att påverka de fonder den investerar i, till exempel 
genom dialog eller genom avyttring av innehavet. 

 Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvaltningen av fonden 
44  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö 
och klimat).
44  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
44  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättig-
heter, frågor om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer in 

44  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta-
rens val av bolag. 

Fonden 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 fonden. 

4£  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets-
frågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags-
analyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.
Fondbolagets 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 bo-
lagen 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 kompetens och som agerar 
långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. Vi tar del 
av finans- och hållbarhetsanalyser från bland annat 
investmentbanker, och vi kontrollerar att företagen 
inte är verksamma inom kärnvapen eller andra 
kontroversiella vapen, tobak eller pornografi. 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. 

Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv-
na produkten eller tjänsten. 

Produkter och tjänster 
44Klusterbomber, personminor 
44Kemiska och biologiska vapen 
44Kärnvapen 
44 Vapen och/eller krigsmaterial
44 Tobak 
44 Pornografi 
44Alkohol 

Internationella normer 
Fonden undviker att investera i bolag som är invol-
verade i kränkningar av internationella normer och 
konventioner (åtminstone FN Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) 
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. 
     
44  Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer 
att komma tillrätta med problemen under en ac-
ceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar:  Vi undviker företag 
som bryter mot internationella normer som UN 
Global Compact, och kontrollerar detta regelbun-
den 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 : 
• Förvaltaren söker mer information och disku-

terar innehavet med Carnegie 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, bero-
ende på frågans natur, storleken på vår ägarandel 
och var i världen företaget är baserat. Varje fall är 
unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
44  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag 
involverade i viss länder/räntebärande värdepap-
per utgivna av vissa stater. 

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att 
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

44 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvalta-
re 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. Denna dialog 
kan utmynna i en så kallad samverkansdialog, där 
förvaltaren tillsammans med representanter för ett 
bolag för en strukturerad diskussion om företagets 
hållbarhetsarbete. 

44  Bolagspåverkan i samarbete med andra  
investerare 

Fondbolagets kommentar: Vi agerar oftast på 
egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi 
ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel 
genom PRI. 

44 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar i stämmor 
i de fall vi är en större aktieägare eller där vi ser 
andra särskilda skäl till att delta. 
44  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens 
sammansättning 

Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valbered-
ningar och arbetar då för diversifierade styrel-
ser och ledamöter som karakteriseras av stark 
integritet.

HÅLLBARHETSINFORMATION
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UTVECKLING PER ÅR, %

2019h

Genomsnitt/3år 2,5%
UTVECKLING

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019h

Andelsvärde, kr Klass 3 SEK – – – – – – – – – 103,41

Antal andelar, st Klass 3 SEK – – – – – – – – – 15 084

Andelsvärde, NOK klass 3 NOK – – – – – – – – – 101,38

Antal andelar, st Klass 3 NOK – – – – – – – – – 10

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – – – 1,6

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

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

Totalavkastning, % – – – – – – – – – 3,4

1) Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiel la instrument2)

Värdepappersfonder 1 548 073 99,2
C Worldwide Global Equities  
Ethical 1A 193 602 12,4

Carnegie Asia A 120 690 7,7

Carnegie Corporate Bond A 157 185 10,1

Carnegie Global A 264 489 16,9

Carnegie High Yield Select 87 416 5,6

Carnegie Indienfond A 32 630 2,1

Carnegie Investment Grade A 30 029 1,9

Carnegie Likviditetsfond A 23 607 1,5

Carnegie Småbolagsfond A 209 159 13,4

Carnegie Sverigefond A 300 392 19,2

OPM Listed Private Equity 128 875 8,3

Summa värdepapper 1 548 073 99,2

Övriga tillgångar och skulder (netto)
12 977 0,8

Summa fondförmögenhet 1 561 050 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2019-06-30

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

Carnegie Fonder 75,8

BALANSRÄKNING

kkr 2018-12-31 2019-06-30

Tillgångar

Fondandelar – 1 548 073

Penningmarknadsinstrument – –
OTC–derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde – –
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde – 1 548 073

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde – 1 548 073

Bankmedel och övriga  
likvida medel – 13 376
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter – 0

Övriga tillgångar – 1 484
Summa tillgångar – 1 562 933

Skulder
OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde – –6
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter – –1 877

Övriga skulder – 0
Summa Skulder – –1 883

Fondförmögenhet – 1 561 050

Aktiefonder 80,1
Räntefonder 19,1
Likvida medel 0,8

STRATEGISK FÖRDELNING, %
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Redovisningsprinciper

Värdepappersfond och fondbolag 
En värdepappersfond är en fond bestående 
av värdepapper och andra finansiella instru-
ment, som bildats genom kapitaltillskott från 
andelsägarna. Fonden ägs av andelsägarna 
och den är ingen juridisk person. Egendom 
som ingår i en värdepappersfond får inte 
utmätas. Den enskilde fondandelsägaren kan 
därför aldrig förlora sina sparpengar vid en 
eventuell konkurs i det förvaltande fondbo-
laget eller dess moderbolag. Fondbolaget för 
register över innehavare av andelar i fonden.
Förvaltningen av fondens medel sköts av 
fondbolaget. För förvaltningen tar fond-
bolaget ut en avgift ur respektive fond, en 
förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften beräk-
nas dagligen på fondförmögenheten och är 
avdragen i det andelsvärde som redovisas.
Förvaltningen av fondbolagets värdepap-
persfonder ska omedelbart tas över av 
förvaringsinstitutet om Finansinspektionen 
återkallat fondbolagets tillstånd, bolaget trätt 
i likvidation eller försatts i konkurs.

Om fondbolaget vill upphöra med för-
valtningen av en värdepappersfond ska för-
valtningen övertas av förvaringsinstitutet när 
verksamheten upphör. Efter medgivande från 
Finansinspektionen får fondbolaget överlåta 
förvaltningen av en värdepappersfond till ett 
annat fondbolag. Övertagande får ske tidigast 
efter tre månader från kungörelse, om ej 
Finansinspektionen medger annat.

Alla Sverigeregistrerade fonder har sina 
särskilda fondbestämmelser som godkänts av 
Finansinspektionen. För Luxemburgregistre-
rade fonder finns motsvarande prospekt (på 
engelska).

Sverigeregistrerade fonder 
Fondernas verksamhet regleras av Lagen 
(2004:46) om värdepappersfonder samt 
dess fondbestämmelser.

Det marknadsvärde som fondernas 
finansiella instrument redovisas till innebär 
normalt senast noterade betalkurs per 
balansdagen. Utländska värdepapper är 
omräknade till svenska kronor efter balans-
dagens valutakurs.

Såväl realiserade som orealiserade 
värdeförändringar på värdepappersinnehaven 
redovisas i resultaträkningen under värdeför-
ändring.

I resultaträkningen nettoredovisas 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 
derivat, följer ”European Securities and 
Market Authority 2012/832 sv” reglering och 
ger ytterligare upplysningar kring derivatpla-
ceringar.

1)  Carnegie Sverige Select och Carnegie Micro Cap är 
specialfonder och redovisningen följer Finansinspektionens 
författningssamling (FFFS 2013:10) föreskrifter angående 
alternativa investeringsfonder.

Fondernas värdering 
Regler för beräkning av fondernas andels-
värden finns i fondbestämmelserna. Baserat 
på dessa regler tillämpas följande rutiner vid 
beräkningarna.

Överlåtbara fondandelar och penning-
marknadsinstrument värderas till gällande 
marknadsvärde.

Om marknadsvärde inte kan erhållas 
eller är missvisande enligt fondbolagets 
bedömning, får de upptas till det värde som 
fondbolaget på objektiv grund bestämmer. 
För sådana överlåtbara värdepapper och 
penningmarknadsinstrument som avses i 5 
kap. 5 § lagen om värdepappersfonder (ono-
terade) fastställs ett marknadsvärde enligt 
särskild värdering. Till grund för den särskilda 
värderingen läggs:

 » Marknadspriser från MTF eller s.k. market 
maker.

 » Annat finansiellt instrument eller index 
med justering för skillnader i till exempel 
kreditrisk och likviditet (referensvärdering).

 » Diskonterade kassaflöden (nuvärdes-
värdering).

 » Kapitalandel av det egna kapitalet (bok-
slutsvärdering).

Initialt kan ovan nämnda överlåtbara värde-
papper och penningmarknadsinstrument 
även värderas till anskaffningsvärde. Erlagt 
courtage ingår i respektive värdepappersvär-
de, skillnaden mellan värdepapprens anskaff-
ningsvärde och marknadsvärde har bokförts 
som orealiserade värdeförändring.

Tider för inhämtning av värdepapperskurser 
Daglig beräkning av fondernas andelsvärden 
sker normalt varje bankdag kl 16.00. 

Extra beräkningar av fondernas  
andelsvärden 
Vid utgången av varje månad sker en extra 
beräkning av fondernas andelsvärden som 
baseras på stängningskurser från samtliga 
marknadsplatser. Dessa andelsvärden redo-
visas i fondernas årsberättelser och halvårs-
redogörelser och används vid beräkning av 
fondernas avkastning och nyckeltal. Däremot 
sker ingen utgivning och inlösen av andelar 
baserat på dessa andelsvärden.

Beräkning av fondernas avkastning och 
nyckeltal 
Vid redovisning av andelsvärdenas utveckling 
används de ovannämnda extra beräkningarna 
av fondernas andelsvärden för att få en rätt-
visande bild av fondens utveckling. Beräkning 
av aktiv risk och totalrisk grundas enligt 
Fondbolagens Förenings rekommendation på 
månadstal från de senaste 24 månaderna.

Aktiv andel (Active share) 
Enligt Fondbolagens förenings riktlinjer ska 
fondbolag redovisa sina fonders ”active sha-
re”, ett mått som visar i vilken mån fondens 
placeringar skiljer sig från sammansättningen 
av fondens jämförelseindex. Carnegie Fonder 
har beräknat aktiv andel för de fonder som 
bedöms ha ett relevant jämförelseindex som 
överensstämmer med fondens placerings-
inriktning.

Redovisningsprinciper
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Redovisningsprinciper

Fondernas beskattningsregler
Sverigeregistrerade fonder
Från 2012 gäller ny skattelagstiftning för fon-
der som innebär att en schablonbeskattning 
görs på värdet av andelsägarens innehav per 
1 januari varje år. Fonden är inte skyldig att 
erlägga skatt. 

Luxemburgregistrerade fonder 
Värdepappersfonder med säte i Luxemburg 
är inte inkomstskatteskyldig. Däremot utgår 
en årlig statlig avgift som uppgår till 0,06 
procent av ingående fondförmögenhet.

Avgiften beräknas på det samlade för-
mögenhetsvärdet den sista dagen i varje 
kvartal och erläggs kvartalsvis.

Innehaven av Luxemb urg 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 kupongs skatt (källskatt) som tas ut när 
 svenska fonder får utdelning på utländska 
aktier.

Detta kan medföra att:
 » vissa länder kommer att innehålla mer 
skatt än tidigare på utdelningar.

 » andra länder kan komma att innehålla 
mindre skatt än tidigare på utdelningar.

 » för länder där skatten sätts ned direkt 
när utdelningen betalas, redovisas detta i 
fonden när rätten till utdelning uppstår.

Det som nämnts ovan om kupongskatten 
gäller från och med 2014, men det går inte 
utesluta att skattesituationen kan komma att 
ändras även bakåt i tiden för vissa länder.

Ändringarna kan leda till såväl ökade 
intäkter och ökade kostnader avseende 
kupongskatt för fonder med utländska aktie-
innehav.
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Policyfrågor

Svensk Kod för Fondbolag
Carnegie Fonder AB följer Svensk Kod för 
Fondbolag som fastställts av Fondbolagens 
Förenings Styrelse.

Koden syftar till att främja en sund fond-
verksamhet och därigenom värna förtro-
endet för fondsparande. Ett Fondbolag har 
till uppgift att förvalta andelsägarnas medel. 
Kodens regler går utöver de krav som ställs 
på förvaltare i lag och andra författningar. 

I de fall koden går utöver lag och andra 
författningar gäller principen ”följ eller 
förklara” eftersom fondbolagen är olika stora 
och därmed har varierande förutsättningar. 
Förutom koden har Fondbolagens förening 
utfärdat följande riktlinjer som medlemmarna 
ska följa.

 » Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring 
och information

 » Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande
 » Riktlinjer avseende egna och närståendes 
värdepappersaffärer

 » Riktlinjer om redovisning av nyckeltal av-
seende värdepappersfonder och special-
fonder.

Kodens innehåll
Styrning av verksamheten
Ansvar
Ett fondbolags styrelse ansvarar för att 
bolaget iakttar de regler som följer av lag 
och författningar som reglerar fondbolagets 
verksamhet

Oberoende styrelseledamöter
I Fondbolags styrelse ska det ingå oberoende 
ledamöter (minst hälften) för att säkerställa 
att bolaget agerar uteslutande i andelägarnas 
intressen vid förvaltningen.

Intressekonflikter 
Fondbolag ska ha interna regler för hur de 
identifierar och hanterar intressekonflikter. 
Fondbolag ska ha en ersättningspolicy som 
följer Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd. Policyn ska främja en sund och 
effektiv riskhantering.

Uppdrag och affärspartners 
Fondbolag ska upprätta interna regler för 
uppdragsavtal med tredje man.

I de fall där Fondbolag ger annan i upp-
drag att utföra delar av verksamheten kan 

inte ansvaret överföras till annan. Fondbolag 
måste upprätthålla kontrollen över de funk-
tioner som uppdragstagare utför.

Extern distribution
Fondbolag ska verka för att återförsäljaren 
vid sin förmedling av bolagets fonder åtar sig 
att följa Föreningens riktlinjer för information 
och marknadsföring. 

Mäklare och andra handelsmotparter
Fondbolag ska ha en dokumenterad process 
för val av mäklare och andra handelspart-
ners, vilken följs upp av styrelsen.

I fondernas årsberättelse ska omfattningen 
av handel med närstående bolag framgå 
och bl. a även i vilken omfattning Fonderna 
placerat i bolag som börsintroducerats av 
närstående bolag.

Värdering av tillgångar.
Fondportföljerna ska värderas oberoende 
genom en funktion som är avskild från 
förvaltningen och genom inhämtande av 
marknadsvärden från externa priskällor.

Fondbolag ska ha interna regler för be-
räkning av andelskurser och varje värdering 
ska kontrolleras av en intern kontrollfunktion.

Avkastning och andelskurs offentliggörs 
efter avdrag för samtliga kostnader och 
avgifter i fonden.

Handel med fondandelar
Fondbolag verkar för att alla andelsägare 
behandlas lika och därför tillämpas strikt 
fastställd sista tidpunkt för order i fonderna. 
Ingen andelsägare får lägga en order till känd 
kurs.

Carnegie Fonder tar inte ut några avgifter 
vid köp eller försäljning av fondandelar.

Ägarutövande
Fondbolag utövar en ägarroll i de bolag där 
fondbolag valt investera i, på uppdrag av 
fondandelsägarna.

Marknadsföring
Fondbolags marknadsföring ska följa de 
riktlinjer som utvecklats av Fondbolagens 
Förening vilket bl annat innebär att riskinfor-
mation ska anges tydligt.

Målgrupp för en fond
Fondbolaget bör ha en process för att 
fastställa 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 ägarpolicy
Riktlinjer för Carnegie Fonders agerande 
som ägare i aktiemarknadsbolag
Riktlinjernas syfte är att redovisa Carnegie 
Fonders principiella inställning i frågor av stor 
vikt för aktieägare i aktiemarknadsbolag. Vid 
tillämpningen av riktlinjerna tas hänsyn till 
omständigheterna i de enskilda fallen.

Vid förvaltningen av fonderna handlar 
Carnegie Fonder uteslutande i fondandels-
ägarnas gemensamma intresse.

Carnegie Fonder agerar så att friheten 
att handla med aktier i aktiemarknadsbolag 
inte inskränks. Tjänstemän i Carnegie Fonder 
får således inte ingå i styrelse för aktiemark-
nadsbolag.

Carnegie Fonder deltar på bolagsstäm-
mor och utövar rösträtten för aktieinnehav. I 
den händelse Carnegie Fonders aktieinnehav 
är försumbart jämfört med övriga aktie-
ägares innehav, eller då Carnegie Fonders 
aktieinnehav endast utgör en mycket liten 
del av fondernas totala portfölj, kan Carnegie 
Fonders deltagande och utövande av röst-
rätten vara av ringa betydelse för andelsägarna. 
Då kan Carnegie Fonder göra avsteg från 
principen.

Carnegie Fonder deltar i nominerings-
processer inför tillsättning av styrelse. En 
förutsättning är dock att Carnegie Fonders 
frihet att handla med aktier i aktiemarknads-
bolag inte påverkas.

Carnegie Fonder samverkar i ägarfrågor 
med andra ägare där så är lämpligt. I fall där 
en intressekonflikt skulle uppstå som kan på-
verka fondbolagets sätt att verka enbart för 
andelägarnas bästa så måste dessa intressen 
vika sig för andelägarnas bästa.

Mot bakgrund av att
aktieägares rätt att besluta i ett aktiebolags 
angelägenheter utövas vid bolagsstämma, 
aktiebolag leds av styrelse och vd, samt att 
dessa inte ska lämna exklusiv information till 

Policyfrågor
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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 
engagera sig djupt i styrelsearbetet, samt 
att suppleanter inte utses,

 » styrelseledamot inte väljs för längre period 
än för tid intill nästa ordinarie stämma, 
dock med möjlighet till omval,

 » styrelseledamöter är aktieägare i bolaget,
 » annan tjänsteman i aktiemarknadsbolag än 
vd inte ingår i styrelsen,

 » all ersättning till styrelseledamöter beslu-
tas av bolagsstämma,

 » uppköpsförsvårande bestämmelser i 
bolagsordning avskaffas,

 » korsägande avvecklas,
 » upphandling av revisionstjänster avseende 
lagstadgad granskning av aktiemarknads-
bolags årsredovisning, räkenskaper och 
förvaltning inte hanteras av vd eller annan 
tjänsteman i bolaget, annat än i adminis-
trativt syfte,

 » revisorerna löpande rapporterar till 
styrelsen samt vid bolagsstämma redogör 
för revisionen,

 » ersättningen till vd innehåller en rörlig 
del, beräknad på sätt som likställer vd:s 
intressen med aktieägarnas gemensamma 
intressen, samt att en del av den rörliga 

ersättningen utgår i form av aktier eller 
aktierelaterade instrument i bolaget som 
innebär en betydande exponering för 
såväl positiv som negativ kursutveckling,

 » beslut om utfärdande av syntetiska optio-
ner och dylikt fattas av bolagsstämma,

 » pensionsförmåner motsvarande ITP-plan 
enligt kollektivavtal blir norm för vd, samt 
att eventuella pensionsförmåner därut-
över redovisas med angivande av kostnad 
samt ingående och utgående kapitalvärde,  
även för sådana förmåner som inte 
intjänas,

 » Vd ska kunna avlägsnas från bolaget utan 
annan ersättning än avgångsvederlag 
motsvarande högst två års fast lön (samt 
intjänad pension).

Den fondverksamhet som bedrivs inom 
Carnegie Fonder är föremål för en omfattande 
reglering. En central del av regleringen är 
att vi ska handla uteslutande i andelsägarnas 
gemensamma intresse. Förvaltningen av 
fonderna syftar därför främst till att med iakt-
tagande av tillbörlig försiktighet och respekt 
för gällande regelverk åstadkomma högsta 
möjliga avkastning.

Carnegie Fonders krav i samband 
med fondernas placeringar är att de bolag 
fonderna placerar i ska tillämpa god etik i 
sin verksamhet. Den etiska måttstocken är 
främst de lagar, regler och affärsseder som 
gäller där företaget verkar samt den accep-
tans verksamheten har hos företagets kunder. 
Eftersom varje företag har ett kommersiellt 
intresse av att företagets varor och tjänster i 
alla avseenden uppfyller kundernas krav finns 
det normalt ett samband mellan kravet på 
god avkastning för fonderna och god etik hos 
företagen, särskilt på lång sikt.

Vi är medvetna om att normsystemen 
och de praktiska villkor som företagen verkar 
under i andra länder kan avvika starkt från 
det som är vanligt i Sverige bland annat 
beträffande korruption, mänskliga rättighe-
ter, arbetsförhållanden och miljöskydd. Vår 
utgångspunkt är härvid att handel och affärs-
utbyte främjar välståndet och den sociala 
utvecklingen i ett land. Ekonomisk isolering 
är ingen bra förutsättning för den som vill 
stärka arbetstagarnas rättigheter, förbättra 
arbetsförhållanden och vårda miljön. Det 
ekonomiska utbytet är tvärtom i allmänhet 
den starkaste drivkraften för en utveckling 

som förbättrar villkoren på arbetsmarknaden 
och skapar de resurser som ger ett land 
ekonomisk handlingsfrihet att satsa på social 
utveckling, utbildning och miljöskydd. Vi tror 
därför inte att generella bojkotter av företag 
med verksamhet i enskilda länder är en bra 
metod att åstadkomma förbättringar.

Alla aktieägare, stora som små, har rätt 
att ställa krav på god etik hos ett  företag 
som vill använda den internationella kapital-
marknaden som finansieringskälla. Ett sådant 
företag måste vara berett att följa god 
affärssed och kunna leva upp till en rimlig 
internationell etisk standard för att upprätt-
hålla sitt anseende. Som aktiva förvaltare gör 
vi vårt bästa för att identifiera och undvika 
företag som inte sköter sig. Förutom att ha 
en nära och regelbunden dialog med våra 
innehav anlitar vi också en extern konsult 
– GES Investment Services – som granskar 
våra innehav ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Det är dock alltid vi själva som fattar alla 
beslut rörande våra fonders investeringar. 
Om det skulle komma till vår kännedom att 
det råder oacceptabla missförhållanden hos 
ett företag som någon av Carnegie Fonders 
fonder har investerat i ska vi således kont-
rollera uppgifterna och försöka bidra till att 
förhållandena förbättras. Om detta inte visar 
sig möjligt ska vi ompröva vårt engagemang 
i företaget. Fondbolaget avser att redovisa 
för andelsägarna de fall där Fondbolaget tagit 
ställning i väsentliga enskilda ägarfrågor och 
vilka motiven härför varit.

Användande av derivatinstrument med mera
Gemensamma principer
De derivatinstrument som kan användas är 
optioner och terminer avseende aktier, obli-
gationer, aktie- och ränteindex samt valuta.

Handeln med dessa derivatinstrument är 
ett alternativ till ett direkt köp eller försälj-
ning av värdepapper eller valuta.
Huvudprincipen för handel med derivat är 
att handeln ska ske för att effektivisera för-
valtningen eller minska kurs- och valutarisker.

De vanligaste typerna av derivataffärer är 
köp och försäljningar av valutaterminer För 
övrigt gäller för handel i derivatprodukter :

Fondernas kapitaltillväxt och totala för-
mögenhetsvärde får inte riskeras i avsevärd 
mån.
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Utnyttjandet av derivat får ej ske på så 
sätt att fonden vid placeringstillfället eller 
efter lösen eller motsvarande avviker från 
placeringsbestämmelserna i lagen om värde-
pappersfonder, förvaltning av alternativa 
investeringsfonder eller fondbestämmelser.

Fonderna har möjlighet att både köpa 
och utfärda köpoptioner, liksom köpa och 
utfärda säljoptioner, avseende såväl aktie-
optioner, indexoptioner som övriga optioner. 
Strategier (kombinationer) mellan dessa är 
även möjliga.

Köp och försäljning av terminskontrakt 
kan förekomma liksom in- och utlåning av 
värdepapper.

Carnegie Fonder har 2018 inte använt 
derivatinstrument för att åstadkomma en 
exponering som ej skulle varit möjlig genom 
direkta köp eller försäljningar av värdepapper. 

Användning av värdepapperslån
Särskilt om värdepapperslån och utlåning av 
överlåtbara värdepapper 
Enligt fondregelverket har fonderna möjlighet 
att låna ut överlåtbara värdepapper som 
ingår i fonden till en tredje part (värdepap-
perslån). Om fonden lånar ut värdepapper 
begär fonden säkerhet från låntagaren för 
de utlånade värdepappren. Fonden tar även 
betalt för utlåningen genom ränta som, efter 
avdrag för administrativa kostnader, tillfaller 
fonden och därmed ökar avkastningen i 
fonden.

Värdepapperslån får göras till högst 20 
procent av fondförmögenheten. 

Värdepapperslån exponerar fonden mot 
risken för att låntagaren inte kan lämna till-
baka de värdepapper som har lånats. 

Utlånade värdepapper förs över till mot-
parten och mottagna likvida medel förvaras 
på konto hos fondens förvaringsinstitut. 

Carnegie Fonder har antagit en mot-
partspolicy, som reglerar vilka kriterier som 
ska användas för att välja motparter och 
vilket alltid ska ske i syfte att uppnå bästa 
möjliga villkor för fonden. Carnegie Fonder 
tillämpar även interna riktlinjer för godtag-
bara säkerheter och värdering av säkerheter. 
Carnegie Fonder accepterar endast likvida 
medel som godtagbara säkerheter. De mot-
tagna säkerheterna ska varje dag motsvara 
värdet av de utlånade värdepapperna med 
tillägg för en lämplig säkerhetsmarginal. 
Mottagna säkerheter får inte återinvesteras 
eller pantsättas. Den löpande hanteringen av 
säkerheter ger upphov till operativa risker.

Carnegie Fonder har under året 2018 
inte lånat ut värdepapper.

Courtage och analyskostnader
Courtage och andra kostnader på grund av 
fondens värdepappersaffärer ska betalas av 
fonden.

Courtage utgör ersättning för förmedling 
av värdepappersaffärer. För att få god service 
jämförbarhet anlitas ett antal svenska och 
utländska fondkommissionärer.

2015 övergick Carnegie Fonder, vid 
förvaltningen av svenska aktiefonder, till att 
betala separat för orderutförande respektive 
analys. Köp av analys är ett viktigt komple-
ment till fondbolagets egen analysverksam-
het. Kostnaderna betalas av respektive fond.

In- och utträdesavgifter
Fondbolaget tar inte ut några in- eller  
utträdesavgifter.

Särskilda risker på tillväxtmarknader
Investeringar i de länder där Carnegie  
Rysslandsfond, Carnegie Asia och Carnegie  
Indienfond får investera – Ryssland (exkl Bal-
tikum), Estland, Lettland, Litauen, Kina, Indien, 
Syd afrika, Kenya med flera – är förknippade 
med hög risk.

Riskerna hänför sig till såväl ekonomiska, 
politiska som legala faktorer. Värdepappers-
marknaderna uppfyller ännu inte de krav 
som uppställs på de etablerade marknaderna. 
Till exempel kan bristfälliga clearing- och 
registreringsrutiner medföra viss tidsutdräkt 
vad avser registrering av förvärv och leverans 
av värdepapper. Ännu råder inte tillfredsstäl-
lande likviditet i alla aktier på marknaden. 
Redovisningsreglerna följer ofta inte inter-
nationellt vedertagen standard. Skydd för 
minoritetsaktieägare är fortfarande bristfälligt.

Skattelagstiftningen är oklar såvitt gäller 
utländska investerares ställning och de 
skatte rättsliga regelverken är som regel 
komplicerade och svåra att tillämpa. Härtill 
kommer riskfaktorer som politisk och ekono-
misk instabilitet.

Den som önskar investera på dessa 
marknader bör på egen hand ta del av och 
sätta sig in i förhållandena i länderna i fråga. 
Riskerna med handel i dessa värdepapper är 
betydande och kan medföra att hela värdet 
av en investering går förlorat.
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ADR: Amerikanskt depåbevis.

ADS: Amerikansk depåaktie.

Aktie: En ägarandel i ett företag

Andelsvärde (slutkurs): Marknadsvärdet vid res-
pektive marknadsstängning på fondens tillgångar efter 
avdrag för kostnader, delat med antalet fondandelar. 
Används vid redovisning av andelskursen i årsbe-
rättelsen och beräkning av fondens avkastning och 
nyckeltal.

Andelsvärde (NAV-kurs): Marknadsvärdet på fon-
dens tillgångar efter avdrag för kostnader, delat med 
antalet fondandelar. Beräknas normalt varje börsdag.

Anskaffningsvärde: Det belopp fondens tillgång-
ar anskaffats (köpts) till. I anskaffningsvärdet ingår 
oftast eventuell upplupen kupongränta samt betalt 
courtage.

Courtage: Avgift som tas ut vid handel med värde-
papper.

Derivat: Instrument vars värde baseras på värdet på 
ett underliggande instrument, t ex aktier, företags-
obligationer eller ränteterminer.

Duration: Vanligt nyckeltal för räntefonder som 
beskriver räntekänslighet. Ju högre duration desto 
större känslighet för ränteförändringar och därmed 
högre risk.

Emittent: Den som ger ut (emitterar) ett värde-
papper, t ex stat, kommun, bostadsinstitut eller annat 
företag.

ESG: Står för Environment, Social och Governance 
och beskriver de vanligaste hållbarhetsaspekter som 
brukar analyseras, det vill säga miljöfrågor, sociala 
frågor och ägarstyrningsfrågor.

Finansinspektionen: Statlig myndighet som utövar 
tillsyn över banker, värdepappersbolag, fondbolag, 
finansbolag, försäkringsbolag, Stockholmsbörsen och 
andra företag verksamma på de svenska finansiella 
marknaderna.

Fond: Beskrivs enklast som en portfölj av värdepap-
per, till exempel aktier. Fonden ägs gemensamt av alla 
som köpt en andel i fonden.

Fondandelsägare: Den som köper andelar i en fond 
och därmed blir delägare till fondens tillgångar och 
skulder.

Fondbolag: Ett aktiebolag som förvaltar förmögenhe-
ten i en eller flera värdepappersfonder efter tillstånd 
och under tillsyn av Finansinspektionen, som även 
godkänner fondbestämmelserna för varje enskild 
värdepappersfond.

Fondbolagens Förening: En branschorganisation för 
svenska fondbolag.

Fondförmögenhet: Fondens tillgångar minus dess 
skulder på bokslutsdagen respektive år.

Förvaltningsavgift: Ersättning som fondbolaget tar 
ut för förvaltning, förvaring och administration av 
fonden. I de Luxemburgregistrerade fonderna ingår 
dock inte kostnader för förvaringsinstitut, revisorer 
och rapporter i förvaltningsavgiften utan tas ut sepa-
rat. I alla sammanhang där avkastning eller andelskurs 
anges för Carnegie Fonders fonder är förvaltnings-
avgiften avdragen i sin helhet.

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fond förmögenhet: 
Förvaltningsavgiften i procent av fondens genomsnitt-
liga fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Förvaringsinstitut: Bank eller annat kreditinstitut som 
förvarar fondens tillgångar och sköter dess in- och 
utbetalningar.

GDR: Globalt depåbevis.

Genomsnittlig fondförmögenhet: Medelvärdet av 
ingående fondförmögenhet plus fondförmögenheten 
den sista dagen i varje månad under perioden divide-
rat med antalet observationer.

Index: Ett genomsnittligt mått på utvecklingen för en 
viss marknads alla ingående delkomponenter.

Inflation: Penningvärdesförsämring; en fortgående 
stegring av den allmänna prisnivån.

In-/utträdesavgift: Den avgift som kan tas ut vid inträde 
(köp) respektive utträde (försäljning) i fonden.

Kapitalvinst/-förlust: I regel skattepliktig vinst respek-
tive avdragsgill förlust som uppkommer vid försäljning 
av värdepapper, t ex fondandelar.

Kort ränta: Ränta på statsskuldväxlar och andra ränte-
bärande instrument vilkas löptid understiger ett år.

Lång ränta: Ränta på obligationer och andra räntebä-
rande instrument vilkas löptid överstiger ett år.

Löptid (portföljlöptid): Den tid som återstår innan 
en fonds räntebärande placeringar förfaller. Ju kortare 
löptid desto mindre påverkas fonden av förändringar 
i marknadsräntorna och desto lägre risk har fonden. 
Används främst av räntefonder.

Marknadsvärde: Tillgångens eller skuldens senast 
kända värde. Eventuell upplupen kupongränta ingår.

Nominell ränta: Ränta som löper på ett värde-
pappers nominella belopp.

Normanbelopp: är en prognos för den sammanlagda 
kostnaden i fonden för ett sparande på 1 000 kronor 
per månad i tio år. Nyckeltalet beräknas som skillna-
den mellan det resultat som skulle kunna uppnås om 
sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska 
belopp som spararen får ut efter tio år.

Obligation: Ett räntebärande värdepapper med en 
löptid som överstiger ett år vid emissionen (utgiv-
ningen). En obligation är ett lån som emitteras av 
såväl företag som stater.

Omsättningshastighet: Det lägsta av summan av 
köpta respektive sålda värdepapper dividerat med 
genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt. 
Beräknas sedan 2003 på rullande 12 månader.

Option: Ett avtal som ger innehavaren rättigheten 
men inte skyldigheten att köpa eller sälja egendom  
(t ex aktier) till ett bestämt pris inom en viss 
tidsperiod. Motparten (utställaren) har motsvarande 
skyldighet men inte rättighet.

Statsskuldväxel: Ett räntebärande värdepapper som 
ges ut av staten med en löptid på upp till två år.

Styrräntor: De räntor (repo-, in-/utlåningsränta)
centralbanker använder för att styra de korta mark-
nadsräntorna.

Årlig avgift: Summan av fondens kostnader enligt 
resultaträkningen exklusive skatter och transak-
tionskostnader i den mån de inte särredovisats i 
resultaträkningen, uttryckt i procent av fondens 
genomsnittliga fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt. 
På andelsredovisningen helår (kontrolluppgiften) finns 
en beräkning av kostnaderna i kronor för ditt innehav 
under året (gäller endast Sverigeregistrerade fonder).

Termin: Ett avtal om att göra en affär vid en fastställd 
tidpunkt i framtiden till ett pris som bestäms idag.

Totalavkastning: Avkastning inklusive utdelningar.

Transaktionskostnader: Kostnader som uppstår i sam-
band med handel av värdepapper, främst courtage.

Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmö-
genhet: Transaktionskostnaderna i procent av fondens 
genomsnittliga fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Under-/övervikt: Fondens andel av bolag, bransch 
eller land är mindre respektive större än andelen för 
motsvarande än fondens jämförelseindex.

Fondslag
Aktiefond: En fond som investerar minst 75 procent 
av fondförmögenheten i aktier/aktierelaterade finan-
siella instrument.

Blandfond: En fond som investerar i både aktier 
och räntebärande värdepapper. Fördelningen av 
aktier respektive räntebärande värdepapper styrs av 
fondens placeringsinriktning, som återfinns i fondbe-
stämmelserna.

Räntefond: Fond som endast placerar i räntebärande 
värdepapper. Enligt svensk skattelagstiftning är det fonder 
som uteslutande består av fordringar i svenska kronor.

Specialfond: Specialfond är en fond vars fondbestäm-
melser på något sätt avviker från vad som krävs för 
en värdepappersfond. En specialfond kan till exempel 
ha en friare placeringsinriktning eller begränsningar 
av möjligheten att köpa andelar i fonden. Sedan 2014 
omfattas specialfonder av ”Lag 2013:561 om förvalta-
re av alternativa investeringsfonder”.

Riskbegrepp
Aktiv risk (Tracking error): Ett riskmått som beskri-
ver följsamheten med jämförelseindex. Ju högre aktiv 
risk desto lägre följsamhet. Beräknas som standardav-
vikelsen på differensen av månadsavkastningarna på 
fonden och ett jämförelseindex under 24 månader, 
multiplicerat med roten ur antalet månader under 
året.

Kursrisk: En räntefonds procentuella kursförändring 
vid en enprocentig förändring upp eller ned av mark-
nadsräntorna på samtliga löptider.

Ränterisk: Den kurspåverkan en förändring av mark-
nadsräntorna får i fonden. Ju längre löptid fondens 
värdepapper har, desto högre risk och därmed större 
kurspåverkan vid ränteförändringar. Används främst 
för räntefonder.

Sharpekvot: Ett fristående riskmått som tar hänsyn till 
totalrisken i portföljen. Man jämför verklig avkastning 
i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till 
portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som 
standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. 
Kan sägas visa den betalning man fått för den risk 
man tagit.

Totalrisk (volatilitet): Ett riskmått som används för 
att mäta kurssvängningarna för fondens andelsvärde 
(dvs kursförändringarna). Anges i procent. Ju högre 
procenttal/ större svängningar desto högre risk. Be-
räknas som standardavvikelsen för månadsavkastning-
arna för fonden under 24 månader, multiplicerat med 
roten ur antalet månader under året. Vid avkastnings-
prognoser framåt i tiden utgår man från de historiska 
svängningarna i andelskursen. Fondens avkastning 
kan då under två år av tre förväntas hamna på det 
historiska avkastningsgenomsnittet ± det beräknade 
värdet för fondens totalrisk.
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Fondbolagsfakta

Carnegie Fonder AB
Organisationsnr:  556266-6049
Postadress:  Box 7828, 103 38 Stockholm
Besöksadress:  Regeringsgatan 56, Stockholm
Grundat:  1985
Aktiekapital:  3 000 000 SEK

Dotterbolag till Carneo

Styrelse
Matts Ekman
Ordförande

Mats Andersson

Karin Burgaz

Christoffer Folkebo

Revisor
Vald av bolagsstämman:
PwC AB
Huvudansvarig revisor : Sussanne Sundvall

Förvaringsinstitut
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
106 40 Stockholm

Förvaltade fonder
 » Carnegie Asia
 » Carnegie Global
 » Carnegie Indienfond
 » Carnegie Investment Grade
 » Carnegie Likviditetsfond
 » Carnegie Micro Cap1)

 » Carnegie Multi
 » Carnegie Rysslandsfond
 » Carnegie Småbolagsfond
 » Carnegie Strategifond
 » Carnegie Sverige Select1)

 » Carnegie Sverigefond

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
Chairman
Mr Michel Marcel Vareika 
Independent Non-Executive Director
Luxembourg

Directors
Mr Romain Denis
Executive Director – IT Projects, Data Management & Strategic Projects
FundRock Management Company S.A.
Luxembourg

Mr Eric May
Non-Executive Director
Founding Partner
BlackFin Capital Partners
Paris, France

Mrs Tracey MacDermott
Independent Non-Executive Director
Luxembourg

Mr Ross Thomson
Executive Director – Managing Director Luxembourg
FundRock Management Company S.A.
Luxembourg

Mr Gregory Nicolas
Executive Director – Legal, Compliance & Corporate
FundRock Management Company S.A.
Luxembourg

Mr Serge Ragozin
Executive Director – Chief Operating Officer
FundRock Management Company S.A.
Luxembourg

Revisor
PwC
2, rue Gerhard, Mercator
B.P 1443
L-1014 Luxemburg

Förvaringsinstitut
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Rue Peternelchen
L-2370 Howald

Förvaltade fonder
 » Carnegie Corporate Bond
 » Carnegie High Yield Select 
 » Carnegie Strategy Fund
 » Carnegie Total
 » Carnegie Total Plus

För ovanstående fonder fungerar Carnegie Fonder AB som förvaltare och distributör. Fonderna lyder under gällande 
lagar och förordningar i Luxemburg.

Reglerna för fondernas redovisning och revision överensstämmer i stort med motsvarande svenska regler.
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