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UTÖKAT 
Erbjudande 

Carnegie Fonder Select är till för dig som vill ha 
extra spets i ditt sparande. Vårt Select-
erbjudande består av unika fonder och andels-
klasser, och riktar sig till dig som är direktkund 
hos Carnegie Fonder. Minsta insättning är 50 
000 kronor.

Nu utökar vi vårt Select-erbjudande med fyra 
andelsklasser till rabatterad förvaltningsavgift. 
Vi vill helt enkelt premiera dig som Select-kun-
der genom att erbjuda ett lägre pris på våra 
nischade fonder. 

Läs mer om vårt Select-erbjudande i denna 
broschyr – och hör av dig så hjälper vi dig 
komma i gång!

NYA ANDELSKLASSER TILL RABATTERAD AVGIFT 

Carnegie Spin-Off A

UNIKA FONDERUNIKA ANDELSKLASSER

Carnegie Micro Cap A

Carnegie Listed Infrastructure F

Carnegie Listed Private Equity F

Carnegie Fastighetsfond Norden G

Carnegie All Cap H Carnegie High Yield Select 3 SEK



Vi arbetar dagligen med något som vi verkligen  
brinner för. Aktiv förvaltning som skapar stabil  
och hållbar avkastning genom riktiga människor  
- verkligt värde, helt enkelt. Genom att alltid 
grunda våra investeringar på verkligt värde 
undviker vi onödiga risker. Vi genomför alltid en 
egen analys och placerar kapital med långsik-
tighet och aktiv styrning av bolagen som grund. 
Är du trött på spekulation? Investera i verkligt 
värde.



RIKTIGA FÖRVALTARE

STARKA KUNDRELATIONER

FUNDAMENTAL ANALYS

AKTIV BOLAGSPÅVERKAN

BEPRÖVAD INVESTERINGSFILOSOFI

RÄNTA PÅ RÄNTA

LÅNGSIKTIG AVKASTNING

HÅLLBARA INNEHAV

KVALITET I LEVERANSEN

TRYGGHET FÖR DIG SOM SPARARE

VERKLIGT
Värde 
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CARNEGIE
ALL CAP

”Carnegie All Cap är en fond som investerar i 
bolag där hållbarhet är en avgörande faktor och 
målet med alla investeringar. Kort och gott en 
bred exponering mot den svenska marknaden 
där hållbarhet är motorn till avkastning.

Osäkerheten gällande geopolitik och konjunktur 
kommer bestå men på ett plan har osäkerheten 
minskat kraftigt: vi behöver ställa om till en 
annan energiförsörjning. Vi var redan inne i en 
mångårig omställningsresa när kriget i Ukraina 
bröt ut och sedan dess har ambitionerna höjts 
avsevärt såväl politiskt som hos bolagen och 
privatpersoner. Detta är ett starkt tema i 
Carnegie All Cap som kommer driva vinster 
och avkastning framöver.”

– Anna Strömberg, fondförvaltare,  
hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder  
och styrelseledamot i Swesif.



Anna Strömberg

0,95% (ordinarie 1,36%)

50 000 kr

4/5

6/7

Förvaltningsavgift/år

Minsta första insättning

Morningstar-betyg

Riskklass

CARNEGIE ALL CAP – H

Framtidssäkrad avkastning genom långsiktig 
bolagstillväxt med lägre risk än vanlig småbo-
lagsfond

En Nordisk mörkgrön fond som är s
vanenmärkt

En bred Sverigefond med hållbara bolag, 
stora som små
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CARNEGIE 
FASTIGHETSFOND 

NORDEN

”Fonden är en av få specialfonder med fokus på  
nordisk fastighetsexponering. Investeringar i  
Nordens bästa fastighetsbolag ger dig realtill-
gångar i sparandet. Fastigheter är dessutom en 
bransch som mer eller mindre automatiskt får 
full kompensation på intäkterna när inflationen 
stiger. Fastigheter är på så sätt en realtillgång 
som historiskt sett har utvecklats väl även i 
perioder med högre inflation.”

– Jonas Andersson, fondförvaltare som  
arbetat i finansbranschen sedan 1997.

1,20% (ordinarie 1,62%)

50 000 kr

6/7

Förvaltningsavgift/år

Minsta första insättning

Riskklass

CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN – G



En bred portfölj av nordiska stabila
fastighetsbolag

Komplement till aktiefonder som normalt 
är underviktade fastigheter

Exponering mot ett tillgångsslag som his-
toriskt haft väldigt stark avkastning

Jonas Andersson
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CARNEGIE 
LISTED

INFRASTRUCTURE

”Fonden är en så kallad artikel 9-fond som 
investerar med fullt fokus och högsta krav på 
hållbarhet och där samtliga bolag i portföljen 
bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. 
Dessutom exkluderar fonden bolag med 
exponering mot olja, gas och kol – någonting 
som är ovanligt inom infrastrukturinvesteringar. 
Det här är ett av de mest renodlade alternativen 
för den som vill investera i hållbar infrastruktur.

Carnegie Listed Infrastructure är extra 
intressant i osäkra tider, eftersom infrastruktur 
har relativt låg konjunkturkänslighet och högt 
inflationsskydd. Ännu mer intressant är det 
förstås på lång sikt, då snart sagt alla länder 
investerar i hållbar infrastruktur. Med starka 
trender som energiomställning, digitalisering 
och demografiska skiften i ryggen är 
potentialen stor.”

– Emanuel Furubo, fondförvaltare.



1,00% (ordinarie 1,46%)

50 000 kr

5/7

Förvaltningsavgift/år

Minsta första insättning

Riskklass

CARNEGIE LISTED INFRASTRUCTURE – F

Investerar i ”den gröna vågen” av enorma 
satningar på hållbar infrastruktur runt 
om i världen

En fond som har förutsättningar att fortsätta       
vara en bra portfölkomponent i ett osäkert 
börsklimat.

Tryggt tillgångsslag med till stor del infla-
tionsskyddad avkastning

Emanuel Furubo
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CARNEGIE 
LISTED PRIVATE 

EQUITY

”Fonden har sedan starten för över tio år sedan  
levererat hög avkastning genom att investera i  
världens ledande private equity-bolag. Det här 
är ett tillgångsslag som länge varit tillgängligt 
endast för de allra största investerarna, och med 
den här fonden tar du rygg på några av de allra 
främsta. Dessutom är riskspridningen god. 
Fonden investerar i ett 30-tal private equity

-bolag som i sin tur äger hundratals bolag runt 
om i världen.”

– Tom Berggren, förvaltare som varit verksam 
inom private equity-industrin i över 20 år, 
bland annat som vd på Svenska 

 Riskkapitalföreningen. 



Tom Berggren

1,10% (ordinarie 1,50%)

50 000 kr

4/5

Förvaltningsavgift/år

Minsta första insättning

Morningstar-betyg

CARNEGIE LISTED PRIVATE EQUITY – F

Riskklass 6/7

God riskspridning över bolag, branscher 
och geografier

Historiskt stark avkastning: +15,7 
procent per år sedan 2012

Ett tillgångsslag som tidigare bara var till-
gängligt för professionella investerare 
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CARNEGIE  
HIGH YIELD 

SELECT

 ”Stigande räntor och generell osäkerhet har 
sänkt värderingen, vilket gör att High Yield-
segmentet ser oerhört attraktivt ut. Om man 
tidigare bara köpte aktier och pratade om TINA 
– There is no alternative – är det nu TARA som 
gäller: There Are Reasonable Alternatives. När 
förräntningstakten stigit från ungefär 7 procent 
till drygt 10 procent kan vi inte annat än 
hålla med.”

- Förvaltare Niklas Edman och 
 Daniel Gustafsson

Förvaltningsavgift/år 0.85% + Prestationsbaserad avgift*

50 000 kr

6/7

Insättningsgräns

Riskklass

CARNEGIE HIGH YIELD SELECT

*Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar 
 + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda   
 årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens 
 genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. 



Niklas Edman

Daniel Gustafsson

Välskötta bolag med goda möjligheter 
att förbättra sin kreditrating 

Våra absoluta favoriter inom nordisk 
High Yield

En fokuserad räntefond med 
högavkastande företagsobligationer
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CARNEGIE 
MICRO CAP

”Framtidsutsikterna präglas av högre räntor och 
osäker konjunkturutvecklingen, men fonden är 
inte särskilt känslig för stigande räntor. Majo-
riteten av fondens innehav har låga värderingar 
och stabila verksamheter, vilket gör att 
framtiden ser lovande ut.”

- Förvaltare Viktor Henriksson

2,00%

50 000 kr

3/5

6/7

Förvaltningsavgift/år

Minsta första insättning

Morningsstar-betyg

Riskklass

CARNEGIE MICRO CAP – A



Investerar i småbolag som har potential
att bli storbolag

Djupa bolagsanalyser är en förutsättning
när vi letar bolag med dold potential

Lönsamma och välskötta kvalitetsbolag,
men ofta för små för att synas på 
indexflödenas radar

Viktor Henriksson



*Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return.  
 Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och 
 resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar  
 high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot 
 avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
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CARNEGIE SPIN-OFF

CARNEGIE 
SPIN-OFF

”Nu ändrar marknaden riktning, vilket vi tror kan 
leda till en fas av renodlingar och avknoppningar. 
Vi tror att bolag som spretat för mycket kommer 
må bra av att fokusera, och då är avyttringar 
eller avknoppningar aktuellt. Som bekant är detta 
fondens jaktmarker och vi har vid flera tillfällen 
sett stora felprissättningar just vid 
avknoppningstillfället.”

- Förvaltare Simon Blecher och 
 Mattias Montgomery

Förvaltningsavgift/år 1,0% + Prestationsbaserad avgift

50 000 kr

4/5

Insättningsgräns

Morningsstar-betyg

Riskklass 6/7



Exempel: Assa Abloy som knoppades av 
från Securitas, Electrolux som knoppade 
av bland annat Husqvarna och Autoliv, 
som i sin tur knoppade av Veoneer 

Investerar i värdeskapande strukturaffärer, 
så kallade avknoppningar

Carnegie Spin-Off hittar framtidens 
svenska och nordiska spin-offs, och 
är den enda fonden i sitt slag

Simon Blecher

Mattias Montgomery



Starta ditt Select-sparande idag!

Ring oss på nummer 
08-12 15 50 00 så hjälper vi dig. 

Notera att om du i dag sparar i 
ordinarie andelsklass och vill byta 
till en Select-andelsklass så innebär 
det en försäljning, rent skattemässigt. 
Minsta insättning i en Select-fond 
är 50 000 kronor.   

RISKINFORMATION  
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan  

både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


