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Oenighet om ökad transparens 
för företagsobligationer 
Finansinspektionens, FI:s, förslag för ökad transparens på marknaden 
för företagsobligationer är välkommet. Men åsikterna går isär om  
hur snabbt avslutsrapportering bör införas och för vilka belopp. 
Fondhandlareföreningen skulle helst se att FI avvaktar Mifid 2, där ett 
parallellt arbete sker i frågan. sid 16

Johan Malm ska sälja  
Öhman i ny kostym 
Vd Johan Malms uppdrag är att placera Öhman i nytt ljus efter 
månader av internt arbete. I dag är Öhman mindre än vad det en gång 
var, men enligt vd vassare och tydligare i såväl erbjudande som profil.  
– Målet är att senast 2018 fördubbla det totala förvaltade kapitalet, 
säger Johan Malm. sid 9
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Skandia satsar på  
förmögna kunder
sid 7

Bjernekull ny chef 
för SEB i New York 
sid 3

Hedge-kvinnor bäst 
på att prestera 
sid 8

Börsen lanserar  
ny tillgångsklass 
sid 12
Börsen vill se ägarinvesteringar 
som en ny tillgångsklass. 
Idéerna välkomnas, men 
mycket är fortfarande oklart 
kring begreppet. Kerstin 
Hessius, vd AP3, efterlyser en 
mer konstruktiv diskussion 
kring  långsiktigt ägaransvar.

Utlandsbetalningar  
snart även i matbutiken 
Kuponginlösen byter till MoneyGram som samarbetspartner 
för remitteringar. Inom kort blir det därmed möjligt att göra 
utlandsbetalningar direkt i dagligvarubutiker. Bankföreningen trycker 
på vikten av god tillsyn. I december ska det finnas en sajt för att 
underlätta prisjämförelser på området. sid 5

Krönikan
»Fastigheter allt 
viktigare i jakten  
på avkastning«
Daniel 
Anderbring, 
partner Catella 
Corporate 
Finance.  
sid 19



Founded in Helsinki, Finland in 1985 Evli Bank is an independent investment and asset management bank. We employ around 
250 persons in Finland, Sweden, Russia, Estonia and Lithuania. We provide asset management, equity and derivatives brokerage, investment 

research and corporate finance services. Our clients are private individuals, companies and institutions. www.evli.com

As the value of mutual funds may rise or fall, it is not certain that you will always get back the invested assets. Past performance is not a guarantee of future returns.

”Sisu” 
by Evli

At Evli we have the word sisu [see’-suu] as our beacon. 

It is an essential part of our Finnish origin. The word is 

widely considered to lack a proper translation into any 

language but the meaning can be roughly translated to: 

Extraordinary determination, courage and resolutness in 

the face of extreme adversity. Taking action against the 

odds and reaching beyond observed capacities.

And while we’re at it – did we mention that our fund Evli 

Corporate Bond celebrates 15 years this year. It is an 

excellent performance corporate bond fund that invests 

mainly in euro-denominated bonds issued by European 

companies. The fund has been under the guardianship 

of Portfolio Manager Mikael Lundström since it was 

launched in Helsinki in 1999. That’s what we call sisu.

Evli 
Corporate 
Bond



SEB byter chef  
i New York 

Per Bjernekull tillträdde den 
1 september som ny chef för 
SEB i New York. Bjernekull har 
arbetat 15 år i SEB, nu senast 
som chef för Client Coverage. 
Hans förträdare i New York, 
Frederick Johansson, flyttar 
till Brasilien och blir chef över 
SEB:s representationskontor i 
Sao Paolo.

Lindberg blir vd på  
Roslagens Sparbank
Charlotte Lindberg, ekono-
michef på Roslagens Spar-
bank, blir ny vd i samma bank 
från och med den 1 november. 
Det meddelade banken den 16 
september.
       Lindberg efterträder Dag 
Nordström, som slutar efter 
fem år i ledningen. 
       Charlotte Lindberg bor 
i Norrtälje, har en magister-
examen i företagsekonomi 
vid Uppsala universitet samt 
meriter från PwC. Hon kom till 
banken i 2006 och har varit 
ekonomichef sedan 2010 och 
har bland annat förvaltat ban-
kens värdepappersportfölj.
       Sten Törnsten, vice vd i 
banken, fortsätter på sin post.

Uggla lämnar snart sitt 
bo i Handelsbanken
Magnus Uggla, vice vd i 
Handelsbanken och chef för 
Handelsbanken International, 
lämnar bankens koncernled-
ning eftersom han nått avtalad 
pensionsålder. Magnus Ugglas 

bas, Handelsbanken Interna-
tional, integreras nu i Handels-
banken Capital Markets. Det 
meddelade banken den 24 
september.
       Men Magnus Ugglas över 
30-åriga karriär i banken slutar 
inte tvärt. Han blir kvar till 
nästa sommar för att bland an-
nat jobba med diverse interna 
uppdrag. 

Swedbank-topp  
går till Bonnier AB
Swedbanks Anki Ahrnell, 
head of digital engagement, slu-
tar för att gå till en nyinrättad 
tjänst som chief digital officer 
på Bonnier AB. Pressavdel-
ningen på Swedbank meddelar 
att banken påbörjat ett arbete 
för att hitta hennes efterträda-
re. Anki Ahrnell arbetar under 
tiden kvar, som längst fram till 
årsskiftet.

Sander in i SHB:s  
koncernledning

Handelsbanken Livs vd Louise 
Sander har utsetts till chef 
för affärsområdet Pension & 
Trygghet inom Handelsban-
ken Capital Markets. Hennes 
nya affärsområde omfattar 
Handelsbanken Liv, där hon 
kvarstår som chef. Louise San-
der ingår framöver i bankens 
koncernledning.
       Handelsbanken har också 
meddelat två ytterligare led-
ningsförändringar. Per Elcar, 
i dag chef för Securities and 

På nya uppdrag

Har du bytt jobb 
eller fått nya 
arbetsuppgifter?
 
Eller känner du till någon annan 
som har fått nytt arbete inom 
finansbranschen? Vi tar tack-
samt emot uppgifterna. 
        E-posta till: fond.bank  
@nyhetsbrev.se. 
       För att undvika missför-
stånd vill vi påpeka att vi inte 
kan garantera plats i tidningen.

Per Bjernekull är ny chef för SEB  
i New York. (Foto: SEB)

Louise Sander är ny chef för 
affärsområde Pension & Trygghet 
inom SHB Capital Markets.  
(Foto: Dan Coleman)

FICC inom Handelsbanken 
Capital Markets, har utsetts 
till chef för affärsområdet 
Markets & Asset Management 
inom Handelsbanken Capital 
Markets. Den nya befattningen 
gör honom även till vice vd i 
Handelsbanken och medlem 
av koncernledning.
       Slutligen har Jan Amethier 
utsetts till chef för affärs-
området Merchant Banking 
International inom Handels-
banken Capital Markets. Han 
utnämns samtidigt till vice vd i 
banken och inträder i bankens 
koncernledning. Jan Amethier 
är i dag chef för Corporate 
Finance and Large Corporates 
inom Handelsbanken Capital 
Markets.

SEB Liv & Kapital- 
förvaltning delas
SEB delar sin liv- och kapital-
verksamhet i två divisioner, 
vilket innebär ledningsför-
ändringar. Anders Johns-
son, nuvarande chef för Liv & 
Kapitalförvaltning lämnar SEB 
till årsskiftet. Christoffer Mal-
mer, i dag chef för Financial In-
stitutions Coverage, Merchant 
Banking, blir chef för division 
Kapitalförvaltning. Peter Dahl-
gren fortsätter som chef för Liv 
och därmed som divisionschef. 
Christoffer Malmer och Peter 
Dahlgren har båda adjungerats 
till SEB:s verkställande ledning, 
enligt pressinformationen från 
SEB den 19 september. 

Catella fyller på
Catella har på kort tid hittat 
nya medarbetare för att täcka 
upp för de personer som samti-
digt lämnade bolagets svenska 
fastighetsrådgivningen i slutet 
av augusti. 
       Britt-Marie Nyman blir se-
nior projektledare. Hon tillträd-
de den 1 oktober. Britt-Marie 
Nyman har bland annat varit 
finans- och IR-chef respektive 
vice vd på Klövern och även 

haft en motsvarande tjänst på 
Tornet. 
       Ny på Catellas svenska fast-
ighetsrådgivningen är också 
Rasmus Groth, som blir seni-
or projektledare. Han tillträder 
den 3 november, och kommer 
senast från Scandinavian Pro-
perty Group i Stockholm.
       Analytikern Julia  
Baehrendtz började den 1 
september en tjänst som ana-
lytiker. Hon har flyttat till Stock-
holmskontoret från London, 
där hon arbetat på bland annat 
Strutt & Parker.

Källén får ansvar  
för Operations  
på Avanza Bank
Avanza har utsett Henrik 
Källén till vice vd och ansva-
rig för det nya affärsområdet 
Operations inom Avanza Bank. 
Det framgår av ett pressmedde-
lande daterat den 11 september.
       Henrik Källén slutar där-
med som vd för Avanza Pen-
sion och efterträds av Annika  
Saramies, försäljningschef för 
Avanza Pension.
       Gustav Berggren, som är 
chef för enheten Privatbanken, 
kommer från och med nu ock-
så att ingå i ledningsgruppen.   
       David Craelius frånträder 
koncernledningen och avslutar 
sitt uppdrag på Avanza som 
chef för den tidigare enhe-
ten Bank & Placeringar. Han 
kvarstår i styrelsen för Avanza 
Pension.m
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Seminarier, kurser och möten 
Följande seminarier, kurser och möten om bank- och finansbran-
schen anordnas under hösten 2014:

8 oktober > Hållbarhetsdagen
Halvdagsseminarium
Plats: Stockholm
Arrangör: Veckans Affärer
Anmälan: www.va.se/event 

16 oktober > Ansvarsfulla investeringar
Halvdagsseminarium
Plats: Stockholm
Arrangör: Veckans Affärer
Anmälan: www.va.se/event 

4 november > Framtidsdagen
Halvdagsseminarium
Plats: Stockholm
Arrangör: Veckans Affärer
Anmälan: www.va.se/event 

11 november > Affärsmöjligheter i lågräntemiljön
Heldagsseminarium
Plats: Stockholm
Arrangör: Fond & Bank
Anmälan: www.fondochbank.se

11 november > Solvens 2 i skarpt läge
Heldagsseminarium
Plats: Stockholm
Arrangör: Risk & Försäkring
Anmälan: www.riskochforsakring.se

Mer information om Fond & Banks seminarier, kurser och möten 
finner du på www.fondochbank.se

… Ägarfrågor i fokus

På ett lunchseminarium i JKL:s regi den 17 september 
lanserade JKL:s grundare Anders Lindberg begreppet 
ägarinvesteringar som en väg att förbättra det långsiktiga 

ägarengagemanget. Förhoppningen är att en ny tillgångsklass ska 
skapas och att friare placeringsregler hos AP-fonderna ska bana 
väg för det.

På eventet konstaterades att den kortsiktiga passiva indexför-
valtningen ökar och att det privata kontrollägandet som stöttats 
av privatsparare har försvagats. Ägandet blir allt mer institutio-
naliserat, internationaliserat och spritt, vilket lett till ett samhälls-
problem för tillväxt, arbetstillfällen och pensioner. Slutsatsen som 
presenterades var att det institutionella kapitalet som dominerar 
på kapitalmarknaderna behöver aktiveras och engageras. 

Ägandet på den svenska kapitalmarknaden har förändrats ra-
dikalt de senaste 25 åren. Samtidigt som börsvärdet stigit till 5 000 
miljarder kronor från 550 miljarder kronor 1990 har det utländska 
ägandet ökat till 41 procent från 7,7 procent medan pensions-, för-
säkrings-, och AP-fonder minskat sitt ägande till 10,8 procent från 
20,4 procent, enligt statistik från SCB. 

I sin presentation slog Anders Lindberg fast att de svenska insti-
tutionerna har ett relativt spritt ägande av svenska aktier, men att 
de med nuvarande regelverk skulle kunna investera mer i svenska 
aktier. Men om de kan investera mer i svenska börsbolag redan i 
dag, varför görs det inte? Det finns flera förklaringsfaktorer: öns-
kan om riskspridning, trenden mot allt mer indexförvaltning, kost-
nadsjakt och friktioner med kontrollägare, vilket är anledningen 
till att byrån, som utarbetat sin idéskiss om ägarinvesteringar på 
uppdrag av Nasdaq Stockholm föreslår just ägarinvesteringar.

Förslaget känns dock fortfarande väldigt löst i konturerna. Frå-
gan är mot vilken modell ägarinvesteringarna ska utvärderas och 
på vilken horisont. På vems eller vilkas agenda står egentligen frå-
gan? Det är mycket som behöver konkretiseras och lösas praktiskt 
innan förslaget kan bli en realitet.

Förslaget legitimerar att man kan vara en institutionell ägare 
och ha ett tydligt mandat utan att utvärderas mot aktieägande på 
kort sikt, vilket är bra.

Men även om flera av dem vi talat med är positiva till förslaget 
finns det troligtvis lika många röster som intressenter.

— Om 80 procent av investeringarna sker i Sverige, vilken dyna-
mik skapas då, frågade en av de höga befattningshavare vi talade 
med.

— Vi måste identifiera problemen och komma fram till vad man 
vill, fortsatte denne.

Helt klart kokar det kring frå-
gan. Längre in i tidningen kan 
du läsa mer. 

Trevlig läsning!

Nyhetsbrevet Fond & Bank. Nummer 12 den 7 oktober 2014 
Det är – i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning – inte tillåtet att kopiera eller faxa  sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare.4



Nyheter 

I många livsmedelsbutiker är det redan i dag möjligt att göra 
ärenden som att betala räkningar eller göra insättningar och 
uttag via Kuponginlösen och tjänsten Kassagirot. Det har 

också varit möjligt att göra remitteringar i vissa spel- och tobaks-
butiker. Men när Kuponginlösen inleder samarbete med Money-
Gram öppnas även möjligheten att göra utlandsbetalningar direkt 
i dagligvarubutiken. 

Den nya tjänsten lanseras i slutet av november och innebär att 
kunden kan ladda ett värdekort i butikens kassa med valfritt be-
lopp upp till 3 000 kronor och sedan själv utföra transaktionen på 
sin smarta telefon eller via butikens självbetjäningsterminal.

— Tidigare har remitteringar krävt för mycket handhavande 
av information och blanketter för att passa i en butiksmiljö. Nu 
räcker det att kunden visar legitimation vid köpet av värdekortet. 
Med effektiva IT-system kan vi sedan snabbt göra de nödvändiga 
kontrollerna mot till exempel penningtvätt, säger Pontus Ellefs-
son, vd på Kuponginlösen.

Kuponginlösen står under Finansinspektionens, FI:s, tillsyn 
och varje butik som erbjuder Kuponginlösens tjänster lednings-
prövas av FI. 

— Det finns ett omfattande regelverk kring betaltjänster som vi 
måste respektera. Butikerna är vår förlängda arm och ska efter-
leva regelverket i varje kundmöte. Butiken måste kunna neka en 
kund att skicka pengar om de känner tveksamhet, säger Pontus 
Ellefsson. 

Kuponginlösen har an-
svaret för transaktionerna 
i Sverige medan Money-
Gram, som är registrerat 
hos brittiska FSA, Financial 
Services Authority, har an-
svaret i mottagarländerna.

Pontus Ellefsson räknar 
initialt med att kring 500 
dagligvarubutiker kommer 
att kunna erbjuda remit-
teringar. Och inom ett år 
handlar det om närmare  
1 000 butiker.

— Det finns en stor efter-
frågan på remitteringar och 
vi ser en tvåsiffrig tillväxttakt 
i volymen. Räknat på rullande 
tolvmånaderstal ligger vi just nu på 
en tillväxt på 15 procent, säger han.

Pontus Ellefsson bedömer att 
den stora volymtillväxten kom-

Kuponginlösen och MoneyGram tar nytt grepp om remitteringar 

Utlandsbetalningar värda  
1,9 miljarder i matbutiken
Betalningsinstitutet Kuponginlösen byter samarbetspartner för tjänsten remitteringar från Western 
Union till MoneyGram. I samband med leverantörsbytet lanseras nya tjänster som gör det möjligt för 
kunden att själv göra sin utlandsbetalning i livsmedelsbutiken eller via mobiltelefon.

mer att ske i just matbutiker som gärna tar in nya tjänster som 
breddar erbjudandet till kund. Digitala tjänster kräver heller ingen 
plats, ingen lagerhållning och har inget bäst-före-datum. Dess-
utom är de inte stöldbegärliga eftersom de saknar värde innan de 
laddas.

Remitteringarna handlar oftast om begränsade belopp som 
skickas från Sverige till länder i Mellanöstern, Afrika eller Asien. 
Inte sällan saknar mottagaren bankkonto.

Transaktionerna sker genom agenter eller ombud som har 
avtal med aktörer som Western Union, Ria eller MoneyGram. Ofta 
agerar agenterna från en liten resebyrå, växlingskontor, tobaks-  
eller spelbutik.

Avsändarna är som regel invandrare eller gästarbetare som 
skickar pengar till släkt och vänner i sina hemländer. De väljer att 
gå utanför banksystemet av kostnadsskäl men också för att det 
känns som en säkrare och snabbare kanal, enligt Espen Kristen-
sen, Nordic country manager för Ria Financial Services, med över  
1 500 ombud i Sverige.

— Det finns också en social dimension. Vi jobbar mycket med 
etniska butiker och kunderna vill ofta ha en agent som talar sam-
ma språk som de själva och som de kanske känner personligen 
och litar på, säger han.

Espen Kristensen pekar också på att flera miljarder människor 
i världen saknar bankkonto och genom remitteringarna får motta-
garen ut pengar i handen. Kanske så snabbt som på tio minuter. 

Espen Kristensen be-
tonar att Ria lägger stor 

vikt vid compliancefrågor 
och att ombuden får utbild-

ning för att upptäcka försök 
till penningtvätt och finansie-
ring av terroristverksamhet.

— Vi har system för att 
detektera konstiga transak-
tioner och de rapporteras till 
myndigheterna. Vi hanterar 
heller inte betalningar till 
högriskländer som Somalia, 

Afghanistan eller Nordkorea, 
säger Espen Kristensen.

Baserat på Rias marknadsan-
del uppskattar Espen Kristensen 

värdet på marknaden för remitte-
ringar från Sverige till 1,9 miljarder euro 
årligen, motsvarande minst 17 miljarder 

kronor, men det finns ingen officiell 
statistik som kan bekräfta siffran. De 
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Nyheter 

tre marknadsledande aktörerna Western Union, Ria och Money-
Gram är amerikanska och det är hemlandsmyndigheten som har 
tillsynsansvar och tar in statistiken.

— Vi har inte den fullständiga bilden vilket gör att vi har svårt att 
ge några siffror för storleken på marknaden, säger Johan Terfelt, 
chef på FI:s enhet för Uppföranderätt. 

När det gäller gränsöverskridande verksamhet är den generella 
principen att det är hemlandets myndighet som svarar för ett fö-
retags engagemang i utlandet. I penningtvättsfrågor finns ett delat 
ansvar med värdlandet då det är värdlandet som ligger närmast 
problematiken.

— Vi diskuterar just nu med SCB vad vi har för behov och vilken 
statistik vi behöver för att kunna göra oss en bättre bild av remit-
teringsmarknaden. Man kan också alltid ha synpunkter på detaljer 
i informationen som vi behöver för vår penningtvättstillsyn, säger 
Johan Terfelt.

I fjol gjorde FI en särskild granskning och slog till mot sju 
mindre valutaväxlare i Malmöregionen som ägnande sig åt be-
taltjänstverksamhet utan tillstånd. Myndigheten upptäckte stora 
brister i arbetet med att motverka penningtvätt. I år har inga nya 
tillslag gjorts.

— Penningtvättproblematiken finns på flera håll och är en fråga 
vi jobbar med. Det stämmer dock att vi ännu inte har gjort något 
tillslag på remitteringsmarknaden i år, säger Johan Terfelt.

Bankföreningen trycker på vikten av god tillsyn. 
— Remitteringsmarknaden har inte varit i vårt fokus och det 

är inte min känsla att den här typen av betalningsförmedling ses 
som en stor konkurrent till de traditionella bankernas betalnings-
verksamhet. Det är samtidigt viktigt att den uppfyller reglerna mot 
penningtvätt och terroristfinansiering och att det finns en tillsyn 
av den här marknaden, säger Lars Rutberg, ansvarig för området 
betalningar och clearing på Bankföreningen.

På sid 14 kan du läsa om den nya webbplatsen som ska öka 
transparensen för remitteringar.m

HUVUDPARTNER:

Hållbara och ansvarsfulla investeringar är i dag en självklar och 
nödvändig fråga för allt fler institutioner, förvaltare och kapital-
ägare. Den 16 oktober samlar vi några av de främsta svenska 
och internationella experterna inom hållbara investeringar för att 
ge en bild av den snabba utvecklingen. 

➤ Att mäta och utvärdera avkastningen av hållbara investeringar.
➤  Hur kan förvaltaren integrera ESG-faktorer i portföljanalysen?
➤  Så utvärderar du som investerare analytikers och förvaltares 

hållbarhetsanalyser.

lYSSNA TIll: 

Graeme Ardus, ESG-chef, Triton.

Andreas G.F. Hoepner, Associate Professor  
of Finance, ICMA Centre of Henley Business School. 

Esther Gilmore, Generation Investment Management.

Andrew Howard, Founder, Didas Research. 

Stephane Voisin, KeplerCheuvreux.

Asbjørn Torvanger, Cicero.
Fler talare tillkommer.

Moderator: Ylva Lindberg, Sigla.

TID:16 oktober kl 13.30–17.00.  Registrering från kl 13.00. 
PLATS: Stockholm City Conference Center,  Pelarsalen. Drottninggatan 71 B.
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Kort om de tre marknadsledarna
• Western Union bildades i Rochester, New York, 1851. År 
2006 hade bolaget 270 000 agenter i över 200 länder och 
regioner. Företaget omsätter 3 miljarder USD årligen. Western 
Union var ett av de elva ursprungliga bolagen i Dow Jones In-
dustrial Average.
• Nasdaq-noterade MoneyGram är delägt av Goldman Sachs 
och har mer än 345 000 agenter i sitt nätverk som spänner 
över mer än 200 länder och regioner. MoneyGram omsatte 
mer än 1,5 miljarder dollar 2013.
• Ria Financial Services ägs av Nasdaq-noterade Euronet 
worldwide. Bolaget finns representerat hos 219 000 agenter i 
155 länder. I fjol omsatte bolaget 1,3 miljarder dollar. Ria är eta-
blerat i Norden sedan 2005.
Källa: Bolagens hemsidor



Nyheter 

Skandia satsar på 
förmögna kunder
Skandias köp av DNB:s diskretionära kapitalför-
valtning för privatkunder utgör en viktig pusselbit 
i ambitionen att bli dubbelt så stort inom privat 
sparande. För DNB innebär försäljningen en ren-
odling av verksamheten.
I somras hölls den första bolagsstämman i nya kundstyrda Skan-
dia. Tanken är att koncernen ska gå från att främst vara ett ledande 
tjänstepensionsbolag till att bli ett sparbolag i bredare bemärkelse. 
Siktet är inställt på att behålla marknadsandelarna för företagsaf-
fären och att bli dubbelt så stort inom privat sparande till 2018.

Det är i den kontexten man ska se Skandias köp av den dis-
kretionära kapitalförvaltningen för privatkunder från DNB Asset 
Management, vilket innebär att både kundavtal och fem förvaltare 
tagits över av Skandia per den sista september.

Totalt handlar affären med DNB om cirka 250 privatkunder 
och mindre företag med investeringar på minst 5 miljoner kronor. 
Kunderna kommer från flera håll, men främst från Skandia, som 
dessutom skött depåhantering för DNB:s förvaltning.

— Detta är en renodling av hur DNB 
i Sverige riktar sig till privat-
kunder på sparmarknaden. 
Efter överlåtelsen av verk-
samheten till Skandia 
når vi ut till den svens-
ka privatmarkanden via 
tredjepart och via vårt 
fondtorg, säger Lars 
Lövgren, vd för DNB 
Asset Management till 
Fond & Bank.

Han understryker 
att den diskretionära 
grenen varit en begrän-
sad del av organisationen 
och att han är glad för att 
just Skandia tar över. 

— De nya ägarna kan erbjuda en gedigen 
förvaltarkompetens och ett bredare utbud 
av kringtjänster, inte minst inom private banking. Kunderna 
som går till Skandia omsluts nu av en bank i stället för en kapital-
förvaltare. Jag tror att alla parter i den här affären kommer att bli 
nöjda, säger han.

Varken vilket förvaltat kapital det handlar om eller till vilken 
prislapp övertagandet skett har kommunicerats, men det är ett in-
tressant segment och en språngbräda för ytterligare tillväxt inom 
området för Skandia, som konstaterat att alldeles för få av koncer-
nens kunder i dag utnyttjar hela dess bredd.

— Det är en del av vår satsning på att växa inom sparande och 
en pusselbit i vårt framtida förmögenhetskoncept i vår ambition 
att vara ledande inom sparande och minst dubblera inom privat 
sparande, framhåller Fredric Wallin, produktchef för bankspa-
rande på Skandia.

—  Köpet ger 
förutsättningar 
för starkare kund-
relationer. Vi når 
kunderna på ett 
nytt sätt. De får 
tillgång till vår in-
vesteringsfilosofi 
och de får även ett 
starkt erbjudande 
inom bank och 
försäkring i allt 
från bolån, kort 
och konton till pensionssparande.

Skandias mål för det privata sparandet har definierats som en 
dubblering av marknadsandelen mätt i förvaltat kapital 2018 från 
2013 års nivå. Sedan tidigare finns även ett mål om en fördubblad 
balansomslutning i bankrörelsen, vilket främst drivs av ökade 
bolånevolymer.

— Att vi nu tar över verksamheten passar mycket väl in i vår 
satsning att växa inom sparmarknaden och kunderna som vi 
välkomnar kommer från start att kunna ta del av Skandias breda 

utbud av bank och försäkringstjänster, säger Fredric 
Wallin. 

När det gäller kringtjänster för mer förmögna 
privatkunder tittar Skandia brett på olika lös-
ningar, bland annat inom kort, berättar han.

— Vi kan redan i dag erbjuda tjänster inom 
juridik och skatter via Skandia och våra samar-
betspartner. Genom att vi tar över förvaltning-
en i eget namn möjliggör vi för gamla såväl 
som nya kunder att kunna ta del av Skandias 
gedigna kompetens inom förvaltning.

— Just nu gör vi inga större förändringar av 
målgrupp eller erbjudande. Många av kun-
derna är ju kunder hos oss redan i dag. Men 
vi kommer redan under hösten att påbörja en 
satsning för att bredda och tydliggöra vårt spa-
rerbjudande bland annat inom förvaltningen 

till fler segment. Vi står inför en jättespännande 
tid, säger Fredric Wallin. 

Den nya enheten ligger i Skandia, som har kund-
ansvaret. 

— Fokuset i DNB är fortsatt på institutioner och företag. Men vi 
prioriterar också att nå ut på den breda privatmarknaden. Vi för 
ett antal diskussioner för närvarande med olika partner om sam-
arbetsformer där vår förvaltarkompetens kan ge ett mervärde. 
Det vi nu sålt har varit en udda del av vår verksamhet, i Skandia 
blir den en byggsten i ett större kunderbjudande, säger Lars Löv-
gren.

Skandia vill växa på privat sparande både inom och utanför 
försäkring. Den fördubbling som avses gäller marknadsandel i pri-
vat sparande utanför försäkringsskal —  vilket i fjol var ungefär 1,3 
procent. Efter affären har DNB kvar förvaltningsuppdrag åt Skan-
dia för både fonder och Skandias traditionella förvaltning. 

— Vi fortsätter med vår filosofi att bara göra in house det som 
vi tror att vi kan göra bättre själva än andra, framhåller Skandias 
presschef  Jonas Collet.m

Fredric Wallin är produktchef för banksparande 
på Skandia. Lars Lövgren är vd för DNB Asset 
Management. (Foto: Skandia/Dan Coleman)
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Nyheter 

Hedgefonder med kvinnliga 
förvaltare levererar
Svenska hedgefonder borde rekrytera kvinnliga 
förvaltare. Forskning visar nämligen att kvinnor 
presterar bättre avkastning än branschen som helhet. Men 
trots det lyser de kvinnliga förvaltarna med sin frånvaro. 
En orsak kan vara att de har extra stor press på sig. 

En rapport från det amerikanska redovisningsföretaget Rothstein 
Kass 2013 visade att ett index bestående av 67 hedgefonder med 
kvinnliga förvaltare eller ägare i genomsnitt levererade en avkast-
ning om 8,95 procent under perioden januari till september 2012. 
Det kan jämföras med 2,69 procent för ett index representativt för 
hedgefondbranschen som helhet under samma period. 

Att kvinnliga förvaltare levererar bra resultat har konstaterats 
även i andra undersökningar. En studie mellan år 2000 och 2009 
gjord av det amerikanska nationella rådet för kvinnoforskning 
Re:Gender visade att kvinnliga förvaltare levererade en årlig av-
kastning på 9,06 procent medan jämförelseindexet avkastade 5,82 
procent under samma period. 

Trots att statistiken talar sitt tydliga språk är de kvinnliga förval-
tarna i ett internationellt perspektiv försvinnande få och i Sverige 
finns det i dagsläget inte en enda kvinna vid rodret hos någon av 
de stora hedgefonderna.

— Det finns en vilja högt upp i många företag att rekrytera 
kvinnor. Men förståelsen för den situation som den här ofta helt 
ensamma kvinnan möter ute i organisationerna saknas. Den 
homogena gruppen kan bli väldigt intolerant och många bolag 
i finansbranschen behöver jobba på allvar med sin kultur, säger 
Nalini Bonnier, director på Deutsche Bank och tidigare förval-
tare av hedgefonder på Brummer & Partners och Wiborg kapital-
förvaltning.

Att kvinnliga förvaltare i många fall möter ett tufft internt ar-
betsklimat kan förstärkas av en extern press. 

Enligt en studie av den amerikanska fondindustrin från 2007 
av professor Alexandra Niessen och Stefan Ruenzi vid Uni-
versitetet i Mannheim var tillväxt genom inflöden av nya pengar 
i fonder med kvinnliga förvaltare bara hälften så stor som de 
fonder som hade manliga förvaltare. Investerare hade helt enkelt 
ett högre förtroende för manliga förvaltares skicklighet. Om den 
bilden speglar situationen även i Sverige så kan det påverka kvin-
nors möjlighet att framgångsrikt driva hedgefonder. 

En arbetsmiljö som är så homogen som hedgefondbranschen 
kan verka avskräckande att ge sig in i för alla som avviker från nor-
men. De kvinnor som väljer att ge sig in i leken är också personer 
som ofta inte är typiska i fråga om preferenser för exempelvis 
risktagande och förändring. Renee Adams är professor vid Aus-
tralian School of Business och har studerat just detta. 

— Jag har studerat riskpreferenser både hos kvinnor och män 
i ledande position i svenska börsbolag samt i toppskiktet av ame-
rikanska banker, jobb som har stora likheter med att förvalta en 
hedgefond. Kvinnor som väljer den här typen av jobb har generellt 
sett en mer positiv inställning till risktagande än män i genomsnitt, 
säger Renee Adams.

I de båda forskningsrapporterna konstaterade Renee Adams 
att skillnader mellan män och kvinnor i styrelserummet existerar 
men att dessa inte speglar skillnaderna i samhället som helhet. 

Observationen att kvinnor i de här ledande positionerna är mer 
riskbenägna än män går emot det argument som ofta läggs fram 
för att förklara varför bolag med kvinnlig representation i styrel-
sen presterar bättre än bolag med helt manliga styrelser. 

—  Ja, det här går emot den förklaringsmodell som ofta används. 
Styrelser och arbetsgrupper med en ökad mångfald tar inte nöd-
vändigtvis lägre risker. Däremot levererar de ofta bättre resultat 
och mångfald kan vara användbart och leda till mer välgrundade 
beslut, exempelvis i krissituationer, säger Renee Adams. 

För Nalini Bonnier var tiden som förvaltare en positiv erfaren-
het. 

— Att driva en hedgefond är något av det roligaste jag gjort. Det 
är ett jobb där man brukar all sin finansiella kompetens och en 
otrolig tävling som ger ett maximalt adrenalinpåslag. En vanlig 
fond är som att köra en gigantisk boeing med autopiloten på. Men 
att förvalta en hedgefond är mer som att navigera ett stridsflyg 
genom en stridszon, säger Nalini Bonnier. 

Förebilder är viktiga för att visa på de möjligheter som faktiskt 
finns. Ragnhild Wiborg var Nalini Bonniers förebild och det var 
först efter att hon jobbat på Wiborg kapitalförvaltnings hedgefond 
Consepio som hon fick ett erbjudande från Brummer. 

— Kraven på kvinnor är mycket högre och man måste bryta ner 
så många barriärer för att överhuvudtaget bli insläppt i den här 
miljön. Att kvinnor sedan levererar så bra tror jag har att göra med 
att man inte ingår i det manliga kotteriet. Eftersom du är en outsi-
der så måste du tänka själv och tänker därmed ofta annorlunda. 
Din svaghet kan bli din styrka, säger Nalini Bonnier.m

Den svenska hedgefondmarknaden 
Svenska hedgefonder hade vid halvårsskiftet sammanlagt  
40 364 miljoner kr under förvaltning enligt statistik från Mo-
neyMate. I den statistiken ingår dock inte Brummer & Part-
ners som vid samma tidpunkt hade totalt 123 miljarder kr att 
förvalta i sina svenskregistrerade och utländska fonder. 
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Profilen/Johan Malm

Foto: Dan Coleman

Öhman är redo  
för en relansering

Johan Malm, vd Öhman:

Johan Malm drömmer racerdrömmar 
Namn: Johan Malm 
Befattning: Vd och koncernchef Öhman 
Bor: Bromma 
Karriär: Aragon Fondkommission, Fjärde AP-fonden, AMF 
Pension Fonder och Öhman 
Intressen: Min familj och bilar i alla former 
Gillar: Gotland 
Ogillar: Att förlora 
Bok eller film och så fall vilken?: Just nu ”Livet” av Ken Ring 
Yrkesdrömmar som riktigt ung: Racerförare (drömmen 
lever än)

Det pågår en konsolidering av Öhman. Vd Johan 
Malm ska förenkla och förtydliga ”nya” Öhman. 
Organisationen är plattare, försäljningen vassare, 
erbjudandet enklare och närvaron mer synlig. Se-
nast 2018 ska det totala förvaltade kapitalet vara 
dubbelt så stort.

Johan Malm var väl förtrogen med Öhman innan han klev 
på som vd och koncernchef i slutet av maj 2013. Han kom till 
företaget 2007 för att arbeta med försäljning på Öhman Kapi-

talförvaltning. År 2009 utnämndes han till vd för det bolaget, och 
sedan när koncernen samlade sin fond- och kapitalförvaltnings-
verksamhet i bolaget Öhman Fonder, fick han en ny vd-roll där. 

— Det känns verkligen som en annan tid nu än när jag började. 
Dels beror det på vad Öhman var då, dels på att marknaden var så 
pass annorlunda jämfört med vad den är i dag, säger Johan Malm.

På frågan vad som står överst på hans agenda svarar han 
”mycket”. Öhman är i startblocken att starta en relansering efter 
månaders internt arbete och omfattande utvärdering av koncer-
nens position och prestation. 

— Vårt mål är att kunderna ska uppleva att de är kunder på  
Öhman. Punkt. Det blir med andra ord ointressant i vilket bolag el-
ler i vilken del av Öhman de är kunder, utan upplevelsen ska vara 
att de har en affärsrelation med ”ett” Öhman, säger han.

Johan Malm pekar på att både försäljning och rådgivning har 
vässats och att även förvaltarna har ett engagemang och ett driv i 
de här frågorna.

— Vi har också bestämt oss för att förtydliga vårt erbjudande. 
Våra kunder ska veta vad de kan förvänta sig av oss inom våra fyra 
områden: kapitalförvaltning, private banking, fonder och investe-
ringsprodukter. 

Det är tydligt att han är satt till att lansera ”nya” Öhman och 
leda koncernen på en väg där verksamheten är konsoliderad. Den 

tongivande fondkommissionsdelen såldes 2011 och medförde en 
bantad kostym med upp till 100 färre medarbetare på Öhmansku-
tan jämfört med besättningen 2009, som enligt årsredovisningen 
omslöt i snitt 217 årsanställda. Enligt årsredovisningen i fjol var 
genonsnittet antal anställda 82 personer i Öhmankoncernen. 

Ett bantat Öhman har också avspeglat sig i en sammanlagd 
vinst på 64,5 miljoner kronor i fjol jämfört med en förlust på —46,8 
miljoner år 2012. Fond- och förmögenhetsförvaltningen visar båda 
svarta siffror, för att inte tala om det som i årsredovisningen be-
skrivs som ”Övrigt” och som i fjol bidrog med 70,4 miljoner kronor, 
i huvudsak pengar in från vinster i intressebolaget Nordnet Bank, 
till det sammanlagda rörelseresultat.

— Öhman har lika välskötta som intressanta intressebolag. De är 
utöver Nordnet även Emric och Neqst. Det ger oss självförtroende, 
trygghet och stabilitet med avkastning som kommer Öhman till 
del, säger Johan Malm.

Han förklarar samtidigt att tillväxt är ett av målen och att han 
har ett tydligt mandat från ägarfamiljen att genomföra en del 
nödvändiga förändringar. I det arbetet ingår att lösa knepiga lägen, 
medger Johan Malm. 
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– Jag gillar inte att förlora och jag trivs bäst med att slå ur underläge, säger Johan Malm. 

Foto: Dan Coleman

»Vi är redo att förvärva en enskild fond och/eller en mindre aktör redan  
i morgon om rätt objekt dyker upp«

Profilen/Johan Malm

— Det finns till exempel investeringar som vi har gjort ett par 
år bakåt i tiden, som det av olika skäl är dags att kliva ur. Det är en 
skuta vi inte vänder på en dag, men vi är på god väg. 

Det kommer sannolikt att bli enklare att dra i gång nya saker 
och att förändra med en ny bolagsstruktur, som Johan Malm 
själv har varit med att bygga upp. Den tydligaste förändringen 
är en plattare organisation och en förnyelse av affärsstödjande 
funktioner. Alla tidigare försäljningsavdelningar är samlade i en 
koncerngemensam försäljningsorganisation. Den förvaltningsre-
laterade verksamheten är också den samlad med ett gemensamt 
erbjudande och angreppssätt som passar såväl institutioner som 
privatpersoner.

— Vår aktivitetsnivå och synlighet på marknaden ska upp i fart 
de kommande åren. Vi har bland annat inlett ett arbete med att 
stärka kommunikationen med våra kunder. Vi ska dels vara lätta 
att nå, dels enkla att förstå. Inom de närmaste veckorna lanserar 
vi också en ny webbplats. Jag bedömer även att vi är redo att för-
värva en enskild fond och/eller en mindre aktör redan i morgon 
om rätt objekt dyker upp, säger Johan Malm. 

— Och vi måste tillåta oss att tänka nytt och våga misslyckas. 
Internt pratar vi om ”ett” Öhman och vi kommer att kommunicera 
”nya” Öhman till våra kunder som vi hoppas ska bli ännu nöjdare. 
Vi har nu rätt besättning på plats och ägarna backar upp detta, så 
nu gasar vi. 
Vad för detta med sig — vart är Öhman på väg om fem, 
tio år?
— Visionen är att Öhman blir mer känt och ett naturligt val för de 
tjänster och produkter där vi nu stärker vår profil. Öhman ska vara 

mer ”top of mind” och det naturliga valet för kvalitetsfonder, för-
mögenhets- och kapitalförvaltning, säger Johan Malm. 

— Jag bedömer att vi är hyggligt kända på finansmarknaden 
men att kunskaperna om oss är relativt grunda. Min gissning är att 
de flesta uppfattar oss som traditionella, säger han.
Vilka trender ser du komma i marknaden?
— Indexförvaltning fortsätter att växa sig starkare till förmån för 
aktiv eller traditionell förvaltning, konstaterar han.

Johan Malm tycker att indexförvaltning i allt väsentligt ska 
hållas transparent och relativt enkel. Det innebär inte att det inte 
finns utvecklingspotential. Om det sedan är så kallad "smart beta" 
eller något annat begrepp som just nu återanvänds flitigt i finans-
medier återstår att se. 

— Öhman har planer på ”indexförvaltning 2.0” och det finns 
åtskilliga idéer och angreppssätt. Vi har inte tänkt klart än, säger 
Johan Malm.

Han beskriver även hur kunderna tydligare visar att de vill veta 
vad de får för avgifterna, och att Öhman har börjat ta fasta på det i 
sin affärsmodell.

— Kunden väljer mellan en fast förvaltningsavgift eller en pre-
stationsbaserad. Den senare tydliggör att kundens värdetillväxt är 
vår drivkraft, säger han.

En annan ”snackis” är vad som är de mest vägvinnande place-
ringarna för att nå bäst avkastning i den lågräntemiljön som råder. 
Johan Malm vittnar om att många blivit ganska less på den slagiga 
aktiemarknaden de senaste 15 åren, samtidigt har alternativa pla-
ceringar inte levt upp till förväntningarna. Lägg till fallande räntor. 

— Företagsobligationer har vuxit fram som ett alternativ som 
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ökat i betydelse de senaste åren. Men för att vara framgångsrik i 
förvaltningen framåt krävs en stor portion mod och en viss oppor-
tunism, säger Johan Malm.

Han pekar på att en tydlig och aktiv allokering mellan tillgångs-
slag kommer att bli ett allt mer betydelsefullt moment i förvalt-
ningen i framtiden. 

— Vad är alternativet?, frågar han retoriskt. 
Det finns enligt Öhmanchefen en fjärde trend som är tydlig och 

det är ett växande intresse för ansvarsfulla investeringar bland 
kunderna. Öhman anställde för drygt en månad sedan Fredric 
Nyström som ansvarig för ansvarsfulla investeringar. Han var tidi-
gare verksam på GES Investment Services.

— Vi tror på attraktionskraften i detta och behöver kompetens 
i den egna organisationen för att hålla oss à jour och hjälpa kun-
derna till ansvarsfulla investeringar. Fler och fler efterfrågar det, 
säger Johan Malm. 

I vd-ordet i Öhmans årsredovisning 2013 står det att ”kundtill-
strömningen har varit god under året.” Johan Malm säger till Fond 
& Bank att den egentligen pågått under en betydligt längre period. 
Enligt vd är ett av de bästa måtten på att fler kunder vill bli en del 
av Öhman tillväxten i den förvaltade volymen. Vid utgången av 
2013 var koncernens totala förvaltade kapital cirka 24,0 miljarder 
kronor för att vid slutet av augusti vara uppe på 29,5 miljoner kro-
nor. 

— Kapitalet kommer från befintliga och nya kunder. Vi växer 
inom samtliga områden. Det är kunduppdrag inom förmögen-
hetsförvaltningen samt institutionella flöden till framförallt index- 
och företagsobligationsförvaltningen. Volym ger volym och vårt 
mål är att från 2013—2018 fördubbla det totala förvaltade kapitalet.

Av Johan Malms egen beskrivning av hur han är som chef, 
framträder bilden av en något otålig, men djupt engagerad person 
med en utpräglad tävlingsinstinkt.

— Jag gillar inte att förlora och jag trivs bäst med att slå ur un-
derläge, säger han.
Vad är du mest nöjd med i din karriär hittills?
— Våra rekryteringar. Jag är involverad i alla våra rekryteringar 
och de har varit sällsynt lyckade de senaste åren, tycker jag. Alla 
nyanställda medarbetare är nyckelpersoner. Jag ser på oss som ett 
kunskapsföretag, säger han.m

Detta är Öhmankoncernen 
E. Öhman J:or AB, moderbolag i Öhmankoncern grundades 
1906. Då hette bolaget Bankirfirman Öhman efter grundaren 
Emric Öhman (1863—1934). 1911 fick Öhman medlemskap i 
Stockholms Fondbörs och började handla med aktier.
       Emric Öhman dog 1934 och firman övertogs då av Max 
Dinkelspiel, som varit anställd sedan början av 1930-talet. 
Han ombildade firman till aktiebolag 1936 och blev samtidigt 
vd, vilket han kvarstod som fram till 1969 när han blev styrel-
sens ordförande. 
       Max Dinkelspiels två söner, Ulf och Claes Dinkelspiel, 
började arbeta i firman under 1950- och 60-talet. Claes Dinkel-
spiel tog över som vd efter Max Dinkelspiel 1969. 
       I dag är tredje generationen Dinkelspiel verksam i Öhman-
gruppen, genom Tom Dinkelspiel, tidigare vd och koncern-
chef men nu styrelseordförande efter befordran av Öhman-
medarbetaren Johan Malm. Öhman Fondkommission var en 
tongivande verksamhet i koncernen fram till 2011 då den gre-
nen såldes till Pareto. Året för försäljningen bidrog den med 7,2 
miljoner kr till koncernens som trots det gjorde en förlust 2012 
på —46,8 miljoner kronor.  
       2014 har koncernen verksamheterna fond- och förmögen-
hetsförvaltning samt investeringsprodukter fördelat i bolagen 
Öhman Fonder, Öhman Wealth Management, Banque Öhman 
i Luxemburg och Öhman Capital.
       I koncernen finns också ett par intressebolag som bidrar till 
koncernens rörelseresultat. Det mest kända är Nordnet Bank, 
medan Neqst Partner som bedriver aktiv investeringsverksam-
het inom teknologisektorn, sannolikt är mindre känt. 
       I de förändringar som gjorts i Öhman de senaste åren finns 
bland annat en enklare organisationsstruktur med ett samlat 
ansvar för koncernens försäljning under Tomas Bristedt 
chefsskap. Lars Bjerrek är vd för Wealth Management, Tho-
mas Weber, vd för Banque Öhman medan Pontus Barrné 
har uppgiften som finansdirektör. Johan Malm är vd och 
koncernchef och håller ihop ledningsgruppen som består av 
personerna ovan.

Verksamhet Rörelseintäkter (Mkr) Rörelseresultat (Mkr)

2013 2012 2013 2012

Fondförvaltning 55,8 44,4 5,0 –1

Förmögenhets-
förvaltning

86,4 91,0 1,3 2,0

Investerings-
produkter

17,3 5,5 –12,2 –55,8

Övrigt 7,0 –24,2 70,4 0,8

Summa 152,5 135,7 64,5 –46,8

Goda vinster från intressebolagen  
till Öhmankoncernen 
I fjol kunde Öhman tack vare intressen i bland annat Nordnet dra 
in över 70 miljoner kronor till koncernen, en stor summa i jäm-
förelse med vinsterna i fond- och förmögenhetsförvaltningen.

Källa: Öhmans årsredovisning 2014 Källa: Öhmans årsredovisning 2014

(Mkr) 2013 2012 2011 2010 2009

Provisions-
intäkter

121,9 131,3 239,0 320,7 311,6

Ränteintäkter 15,6 20,4 33,1 72,7 39,5

Summa rörelse-
intäkter

152,5 135,7 277,5 415,8 437,5

Summa 
rörelsekostnader

–176,7 –251,2 –411,8 –410,9 –420,2

Rörelse-
resultat

64,6 –46,8 –28,1 71,2 54,9

Avkasting på eget 
kapital (%)

7,4 –7,5 –3,0 6,0 1,0

Vändningen i Öhmankoncernen i fjol 
Åren 2011—2012 var en rejäl dipp för Öhman med miljonförluster, 
men i fjol vände koncernen till en vinst på 64,6 miljoner kronor. 
Avkastningen på eget kapital visade också plussiffror.

Detta är Öhmankoncernen
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Tema / Ägarinvesteringar

På uppdrag av Nasdaq Stockholm har JKL utarbetat en 
idéskiss kring hur institutioners aktieplaceringar i högre 
utsträckning skulle kunna engageras och utvärderas lång-

siktigt, vilket därmed skulle underlätta för fler börsnoteringar och 
för fler företag att få en stabilare ägarbas. 

Förslaget presenterades i mitten av september av Anders 
Lindberg och kommenterades av en panel bestående av Göran 
Persson, Mats Andersson, vd för Fjärde AP-fonden, Peter Lars-
son, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer, samt Sophie 
Nachemson, fil dr vid HHS.

— Vi lanserade en handlingsplan för ett år sedan för att förbätt-
ra börsklimatet. Vi har några viktiga frågor kvar på den, en är just 
hur det långsiktiga ägandet kan förbättras, sa Stockholmsbörsens 
vd Magnus Billing då.

— Vi ser en tydlig trend att allt mer kapital går till indexförvalt-
ning. Det påverkar börsens allokeringsfunktion av kapital och gör 
det svårare för små företag att få tillgång till kapital då de inte ingår 
i index. Det gör att det är ett problem, framhöll han.

Inom ramen för nuvarande regelverk skulle institutionerna 
kunna tillföra mer kapital till börsen, konstaterade Anders Lind-
berg.

— Nu lanserar vi ägarinvesteringar som begrepp, men vi sätter 
bara ord på något vi redan ser, sa han.

Särskild tillgångsklass
Tanken är att ägarinvesteringar ska betraktas som en särskilt till-
gångsklass. Investeringarna ska avse en tydlig koncentrerad del 
av kapitalet till ett fåtal bolag och kunna särskiljas från den övriga 
portföljen. Investerarna ska ta en position bland de största ägarna 
på 5— 15 procent. På två tre år med 100—150 miljarder kronor i in-
vesterat kapital kan en ny placeringsform vara etablerad, skissade 
Anders Lindberg.

— Ge AP-fonderna friare placeringsreglementen. Det finns 
kapital. Tiden är mogen. Detta är bra för pensionsspararna och 
samhället långsiktigt. Detta skulle kunna vara ett bra komplement 
i den svenska modellen, slog han fast.

— Vi tror att investeringarna ska ske i partnerskap med befint-
liga ägare, sa Anders Lindberg.

Nu krävs en attitydförändring, enligt Magnus Billing. 
— Vi har fått mycket intressant feedback på förslaget kring 

långsiktiga ägarinvesteringar. Det är glädjande. Majoriteten av alla 
nya jobb skapas i små och medelstora bolag, samtidigt ser vi en 
trend som går mot alltmer indexförvaltning. Genom denna nya 
tillgångskategori hoppas vi kunna stödja bolag så att de får tillgång 
till kapital och  kan växa och i slutänden anställa fler, säger han.

Positiv respons
Responsen från den namn-
kunniga publiken på semi-
nariet var positiv, uppger 
han.

— Jag upplevde att den 
klara majoriteten av de som 
deltog i seminariet var posi-
tiva och tog emot förslaget 
med nyfikenhet. Dessutom 
är jag glad att den dialog vi 
haft med marknadsaktö-
rerna under arbetet med 
vår handlingsplan fortsätter 
på detta vis.

— Vi har presenterat 
konkreta åtgärder i ett öppet brev till den tillträdande regeringen, 
som ett första steg. Samtidigt är det en attitydförändring som be-
hövs, nu arbetar vi vidare med att belysa dessa frågor, exempelvis 
genom den här typen av seminarier, säger han.

Fond & Bank har varit i kontakt med flera deltagare i den 
namnkunniga publiken. 

— Förslaget om ägarinvesteringar är intressant. Många av fon-
derna är mycket långsiktiga ägare. Utvärderingen sker kortsiktigt, 
men de sitter länge på innehaven. Det borde gå att få till en utvär-
dering på längre sikt. Frågan är hur man gör det praktiskt, säger 
Nordstjernans vd Tomas Billing.m

Börsen vill se ägarinvesteringar som ny tillgångsklass 

"Ge AP-fonderna friare 
placeringsreglementen"
På ett seminarium i JKL:s regi lanserade bolagets grundare Anders Lindberg begreppet ägarinves-
teringar som en väg att förbättra det långsiktiga ägarengagemanget. Förhoppningen är att en ny 
tillgångsklass ska skapas och att friare placeringsreglementen hos AP-fonderna ska bana väg för det. 
Det kokar kring frågeställningen, men mycket återstår att reda ut.

Magnus Billing är vd för 
Stockholmsbörsen.  
(Foto: Dan Coleman)

Ägarinvesteringar
• Koncentrera delar av kapitalet till ett fåtal bolag
• Ta position bland de största ägarna; 5—15 procent ägande
• Exkludera från kortsiktig utvärdering
• Förvaltningslösning efter situation:
– Egen förvaltning
– Samverkan med befintliga ägarutvöare (investmentbolag, 
övriga huvudägare)
– Nya konstellationer av ”owner vehicles” — fondlösningar, 
PE-strukturer utan exit
Källa: JKL
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Tre AP-fondsröster  
om förslaget

Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson och Ossian Ekdahl, 
chef för kommunikation och ägarstyrning på Första AP-fonden, 
välkomnar idéerna om ägarinvesteringar. Kerstin Hessius, vd för 
tredje AP-fonden, efterlyser en mer konstruktiv diskussion om det 
långsiktiga ägaransvaret. 
       Såväl Mats Andersson, som Ossian Ekdahl och Kerstin Hessius 
var med på lunchpresentationen om ägarinvesteringar hos JKL 
den 17 september. Nedan utvecklar de hur de ser på förslaget, hur 
stort de upplever att problemet med bristande långsiktigt ägande 
är och vilken lösning de tycker behövs. 

Utvärderingshorisonten måste kunna förlängas 
Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson applåderar idéerna om 
ägarinvesteringar. Pensionsfonders utvärderingshorisont måste 
kunna förlängas liksom andelen placeringar i svenska bolag, anser 
han.
       — Vi har 60 procent av våra tillgångar i noterade aktier. Om 
man ska vara långsiktig måste man ta in hållbarhetsfrågor och här 
kommer ägarfrågorna in. Fjärde AP-fondens strategiska investe-
ringar har en utvärderingshorisont bortom fem år. Dessutom ser 
många ingen anledning till att vara mer exponerade mot svenska 
aktier än vad andelen som finns i ett världsindex motsvarar (cirka 
1 procent), trots att svenska placeringar utvecklats betydligt bättre 
än MSCI:s världsindex under de senaste 10—20 åren. Peter Nor-
man slog sig för bröstet under tiden som vd för Sjunde AP-fonden 
när han minskade den svenska exponeringen till 1 procent från 20 
procent, med motivering att detta var finansiellt korrekt. Med facit 
i hand kanske det inte var så bra, säger Mats Andersson.  
Hur stort är problemet med bristande långsiktigt ägaran-
svar i Sverige?
— En svår fråga. Så här långt tycker jag att Sverige till skillnad från 
de flesta länder runt om i världen har just långsiktiga och ofta 
engagerade ägare av såväl kött och blod som av inhemska institu-
tioner. Och detta i kombination med vår ägarstyrningsmodell tror 
jag är förklaringen till att den svenska börsen över tiden utvecklats 
bättre än i omvärlden. Det är dock viktigt att den bilden står sig 
också framöver. Om det finns någon underliggande trend för till-
fället går den nog åt det motsatta hållet, säger han. 
Vilken lösning tycker du behövs? 
— Att pensionsfonder utvärderades över längre tidshorisonter än 
vad de gör i dag och att de mäts med relevanta mått. För en AP-

Tema / Ägarinvesteringar

Fjärde AP-fondens Mats Andersson, Första AP-fondens Ossian Ekdahl 
och Tredje AP-fondens Kerstin Hessius. 
 (Foto: AP4/Jenny Lagerqvist/Sune Fridell)

fond är till exempel. inte riskjusterad avkastning, där risk definie-
ras som volatilitet, ett speciellt relevant mått.

Hög integritet krävs hos den placerande fonden
Ossian Ekdahl, chef för kommunikation och ägarstyrning på 
Första AP-fonden, välkomnar idéerna om ägarinvesteringar, men 
framhåller att det finns en del som talar emot dem och att de krä-
ver hög integritet hos den placerande fonden. 
       — Det är väldigt intressanta idéer. Men en del i omvärlden ver-
kar emot dem, däribland dagens regelverk. Vi får ju inte äga mer 
än 10 procent i ett onoterat bolag. Även om Första AP-fonden inte 
vill vara indexförvaltare finns det dessutom en del som driver oss 
åt det hållet. Vi har i regeringens utvärderingar ålagts att förklara 
varför vi har så hög ”home bias”, konstaterade Ossian Ekdhal.
       — Det är viktigt att fonderna får anamma idéerna om ägarinves-
teringar så att de passar in i den egna förvaltningsprocessen. Idén 
om ägarinvesteringar får inte bli ett sätt att kräva att de pengar 
vi förvaltar ska användas till det ena eller det andra. Det drabbar 
avkastningen. För pensionärerna är det viktigast att få en bra av-
kastning.  
Hur stort upplever du att problemet med bristande lång-
siktigt ägaransvar är?
—  Jag tycker att Första AP-fonden redan i dag är en ansvarsfull 
ägare. Svenska institutionella ägare är överlag väldigt aktiva, främst 
i svenska bolag men även i utländska. Jag tycker att vi generellt tar 
ett ganska stort långsiktigt ansvar med hänsyn till de uppdrag som 
de olika institutionerna har.
Vilken lösning tycker du behövs?
— Ett friare regelverk för AP-fonderna skulle underlätta. Buffert-
fondsutredningen föreslog ju också att införa aktsamhetsprinci-
pen, vilket är mycket bättre än detaljerade restriktioner.  

Viktigt skilja på aktivt ägande och förvaltningens långsiktighet 
Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, trycker på vikten av att 
skilja på aktivt ägande och förvaltningens långsiktighet.
       — Även AP-fonder bygger företag i Sverige. Vi är stora ägare i 
åtminstone sex svenska fastighetsföretag, så vi är med och bygger 
Sverige. Jag känner inte igen mig i kortsiktighet när det gäller vår 
verksamhet.
       — Det är viktigt hålla isär aktivt och passivt ägande respektive 
långsiktig och kortsiktig förvaltningshorisont. I diskussionen 
likställs passivt ägande med kortsiktighet på ett missvisande sätt. 
Pensionsfonder har en väldigt långsiktig förvaltning oavsett hur 
de utövar sitt ägande. I dag är dessutom de flesta institutioner 
aktiva ägare genom att de deltar i valberedningar och röstar på 
bolagsstämmor. Svenska institutioner har också en betydande 
”home bias” så frågeställningen måste preciseras mycket bättre, 
säger Kerstin Hessius. 
Hur stort upplever du att problemet med bristande lång-
siktigt ägaransvar är?
— Jag kan inte bedöma det eftersom problemet är otydligt formu-
lerat. Jag efterlyser en mer konkret och konstruktiv diskussion. 
Frågan handlar ju ytterst om hur man ska kunna mobilisera kapi-
talägarna för att försvara långsiktiga svenska intressen.
Vilken lösning tycker du behövs?
— Jag tror inte att det finns en lösning utan man måste anpassa 
åtgärderna till varje enskilt case. Jag efterlyser därför en form eller 
snarare process för hur vi ska kunna mobiliseras ägarna vid upp-
komna situationer.m
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Tema / Ägarinvesteringar Nyheter i korthet

Ny sajt ska ge bättre 
genomlysning 
Konsumentverket har fått 
regeringens uppdrag att skapa 
en webbplats kallad ”Money 
from Sweden” med syfte att öka 
transparensen på marknaden 
för remitteringar och att under-
lätta jämförelsen mellan olika 
aktörers erbjudande.  
       — Differensen märks särskilt 
väl mellan olika aktörer när det 
gäller mindre belopp på till ex-
empel motsvarande 1 000 kro-
nor. Där kan skillnaden ligga på 
mellan 6 och 50 procent i fasta 
avgifter och växlingskursmar-
ginal när det gäller vad mot-
tagaren får ut, säger Torbjörn 
Noaksson, kommunikatör på 
Konsumentverket,. 
       Förlagan till webbplatsen 
”Money from Sweden” finns i 
norska sajten ”Sende penger 
hjem” som ligger under Fi-
nansportalen.no. Sammanställ-
ningen visar bland annat att det 
också finns ett klart samband 
mellan avgift och tidsåtgång. 
”Money from Sweden” ska vara 
uppe senast 1 december.

App erbjuder gratis 
aktiehandel
>Robinhood är appen som 
kan slakta en kassako i finans-
världen eftersom den erbjuder 
gratis aktiehandel. Appen har 
snabbt blivit populär i USA, 
rapporterar Veckans Affärer. En 
halv miljon personer har redan 
skrivit upp sig på väntelistan 
för att få använda Robinhood 
när testversionen släpps i bör-
jan av 2015.

Negativ kreditutsikt 
för svenska  
banksystemet
>Kreditvärderingsinstitutet 
Moody’s ger i sin senaste analys 
svenska banksystem fortsatt 
högsta betyg AAA stabil, men 
behåller sin bedömning om 
negativa kreditutsikter under 
den närmaste 12—18 måna-

dersperioden. Orsaken till 
den negativa utsikten är enligt 
Moody’s att implementeringen 
av EU:s regelverk på bankområ-
det påverkar kreditsituationen 
mer negativt än vad den övriga 
positiva utvecklingen i banksys-
temet bidrar med, enligt ”Ban-
king System Outlook: Sweden” 
från den 11 september. 

Företagare får  
enklare att byta bank
>Bankföreningen har tagit 
fram en ny rutin för företag 
som vill byta bank. Den gäller 
för alla företagsformer, före- 
ningsformer och stiftelser, men 
fungerar inte så bra för större 
och mer komplexa företag.
       Rutinen bygger på den som 
redan finns för privatpersoner, 
med vissa anpassningar. 

SEB dumpar  
Mastercard-aktier
>SEB säljer alla sina aktier i 
Mastercard Inc, mindre än 0,2 
procent av Mastercards ak-
tiekapital. SEB:s reavinst efter 
skatt beräknas uppgå till 1,1 mil-
jarder kronor och ingår i kvar-
talsrapporten för det tredje 
kvartalet, meddelade SEB den 
3 oktober.

Swedbank vill ha en 
guide för enhetlig 
ränteberäkning
>Swedbank vill ha en gemen-
sam standard i bankerna för 
hur de ska räkna fram bolåne-
räntorna. Banken hoppas på 
draghjälp från Bankföreningen 
för att få detta på plats.
       — Det finns i dag ingen en-
hetlig standard på marknaden 
hur man räknar ränta. Vi vet 
att det förekommer olika me-
toder. Att vi på något sätt skulle 
tricksa med räntedagar vill vi 
därmed starkt tillbakavisa. Vi är 
öppna med våra villkor till kun-
derna, säger Anna Sundblad, 
presschef på Swedbank.

Caroline af Ugglas: försiktigt 
positiv till ägarinvesteringar
Caroline af Ugglas, aktiechef på Skandia och 
ägarstyrningsansvarig, är försiktigt positiv till förslaget 
om ägarinvesteringar. För att underlätta mer långsiktiga 
investeringar skulle hon vilja se en förändring av 
solvensreglerna, så att det blev möjligt att bryta ut delar 
av ägarkapitalet vid beräkningen. Hon tror också att 
långsiktigheten skulle öka om dagens dubbelbeskattning 
av utdelningar förvann för långsiktiga ägare. 

— Kapital som investeras i 
världens aktiemarknader 
är uppdelat i vad man 
kan kalla ägarkapital och i 
exponeringskapital. Ägar-
kapitalet söker förutom 
avkastning även delaktighet 
och ansvar i de bolag där 
det investeras. Expone-
ringskapitalet söker avkast-
ning på aktier, och strävar 
inte efter inflytande över 
de bolag det investerar i. 
Andelen ägarkapital har 
minskat under mycket lång 
tid, en delförklaring är att 
pensionskapitalet genom 
regleringar har blivit mer 
procykliskt. Det är svårt och 
riskfyllt att reglera marknaden på grund av att långsiktiga effekter 
är svåra att förutsäga, konstaterar hon.  

— Vad som hände under finanskrisen var att väldigt mycket 
pensionskapital sålde av sina tillgångar i botten, vilket förstärkte 
hela den negativa utvecklingen i marknaden. Om inte solvensreg-
lerna funnits hade det inte blivit så. Jag tror att det kan vara bra 
att se över tillgångsklasserna, men att man kan börja med att ta 
små steg, genom att bryta ut ägarkapitalet ur solvensreglerna, till 
exempel, och ta bort dubbelbeskattningen av utdelningar, säger 
Caroline af Ugglas.  

Den stora frågan är hur man skapar incitament för ett tydligt 
engagemang och uthållighet, framhåller hon.

Förslaget om ägarinvesteringar kan medföra en risk för protek-
tionism.

— Jag tycker inte att risken för protektionism är stor, men vi be-
höver förhålla oss till ett alltmer ökat intresse kring det. Sverige är 
en affärsmässigt mycket öppen nation, våra bolag är investerade i 
hela världen, vi har successivt köpt bolag som stärkt detta. Jag tror 
dock att vi behöver jobba med att ge ägarsidan bättre förutsätt-
ningar på flera plan så att ofördelaktiga regler sorteras ut och att vi 
därmed skapar ett långsiktigt bra klimat för utveckling av bolag i 
Sverige, säger Caroline af Ugglas.   

Sin inställning till ägarinvesteringar sammanfattar hon så här:
— Det skulle kanske vara mer gynnsamt om man kunde hålla 

tillgångarna längre tid än i dag, men det gäller att hitta formerna 
för det.m

Caroline af  Ugglas är aktiechef
och chef för ägarstyrning på Skandia. 
(Foto: Skandia)
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Nyheter i korthet

KKV synar  
konkurrensen på 
fondmarknaden
>Konkurrensverket, KKV, 
kommer under hösten och 
våren 2015 att följa upp den 
tidigare rapporten ”Konkur-
rensen på den finansiella 
tjänstemarknaden  — inlåning, 
bolån och fonder (2013.4)” med 
en djupare analys av fondmark-
naden. Startskottet för arbetet 
var det rundabordssamtal där 
branschen deltog i juni i år.
       KKV utformar nu en pro-
jektplan.

Mastercard förlorade 
i EU-domstolen – igen
>EU-domstolen avslår Mas-
tercards överklagande mot 
förbudet av mellanbanksav-
gifter och fastslår tribunalens 
tidigare dom. Det framgår av 
ett pressmeddelande från EU-

domstolen den 11 september. 
       Bakgrunden är att dom-
stolen den 19 december 2007 
slog fast att Mastercards mel-
lanbanksavgifter var oförenliga 
med EU:s konkurrenslagstift-
ning och krävde att bolaget 
skulle upphäva dessa inom sex 
månader. Annars hotade kom-
missionen med vite. Master-
card överklagade och begärde 
att kommissionens beslut 
skulle ogiltigförklaras. Den läg-
re instansen i EU-domstolen, 
Tribunalen, avslog den 24 maj 
2012 Mastercards krav och nu 
fastställer den högre instansen, 
domstolen, denna dom.

Swedsec redo  
för licensieringstest 
för bolån 2016
>I början av 2016 lanserar 
Swedsec ett licensieringstest 
för bolånerådgivare. Den nya 

licensieringen blir den fjärde 
i raden efter licensieringstes-
terna för rådgivare, specialister 
samt för ledning och kontroll.   
       Det finns 10 000 presumtiva 
bolånelicenstagare, om man 
utgår ifrån antalet som jobbar 
med bolån. Men många av 
dessa har redan licens då de 
även jobbar med annat såsom 
placeringsrådgivning, enligt 
Swedsecs vd Katarina Lidén.

Lågräntemiljö största 
hotet mot tillväxt
>Svag ekonomisk tillväxt 
och långvarigt låg ränta upp-
levs som det absolut största 
makroekonomiska hotet mot 
nordiska försäkringsbolags 
kapitalplaceringar. Det visar en 
färsk undersökning genomförd 
av kapitalförvaltaren Black-
Rock, som offentliggjordes den 
30 september.

Shareville sjösatt 
>Nordnet har efter betatester-
na lanserat Shareville, bankens 
forum för sparande och place-
ringar via sociala medier. 
       Tjänsten är öppen för alla 
Nordnetkunder, cirka 400 000 
personer totalt fördelat på de 
nordiska länderna. 

EBA samråder om  
insättningsgarantin
>Den europeiska bankmyn-
digheten EBA lanserade den 
25 september ett samråd om 
riktlinjer för betalningsåtagan-
den i insättningsgarantisystem. 
Riktlinjerna är en del av EBA:s 
arbete för att främja en sam-
manhängande strategi för 
insättningsgarantisystem i EU. 
Samrådet pågår till den 2 ja-
nuari 2015.m

Solvens 2 i skarpt läge 

Tid: 11 november 
Kl 9.00–16.00 
Plats: World Trade Center,  
Klarabergsvadukten 70, 
Stockholm

Välkommen till årets stora Solvens 2-seminarium. 
Lyssna till Finansinspektionens erfarenheter av förbere-
delsearbetet och hur svenska försäkringsbranschen 
agerar, nu när det är skarpt läge.

Anmälan och information: www.riskochforsakring.se, e-post: kundservice@nyhetsbrev.se  
tel: 08-54 600 500

Boka 11 november!

Ur programmet
Erfarenheter från förberedelserna inför Solvens 2
Berit Lignercrona, finansinspektör vid Finansinspektionen  

Daniel Barr, programledare Solvens 2 vid Folksam
 



”Framför allt befarar vi att förslaget kommer att leda till 
oönskad marknadspåverkan och minskad likviditet för mindre 
obligationslån i det så kallade non investment grade-segmentet.  
Om FI anser att en och samma regel ska gälla för hela företagsobli-
gationsmarknaden bör tröskelnivån sänkas till 10 miljoner kronor 
och dessutom kombineras med en gräns avseende 2,5 procent av 
utestående volym”, skriver den.

På placerar-
sidan varierar 
svaren rejält. 
Fondbolagens 
förening 
anser att be-
loppsgränsen 
på 50 miljoner 
kronor troligtvis 
är för låg.    

”Om endast 
34 procent av 
den omsatta 
volymen blir 
genomlyst är 
risken stor att 
skillnaderna i 
prisbild blir för 
stor mellan den 
genomlysta och 
ej genomlysta 
marknaden. För-
eningen anser 
att en betydligt 

högre gräns är mer rimlig om man vill öka öppenheten på före-
tagsobligationsmarknaden. Om öppenheten bedöms medföra 
negativa konsekvenser för marknadens funktion skulle en lösning 
kunna vara att information publiceras på aggregerad nivå, det 
vill säga sammanlagt för alla värdepappersinstitut”, skriver fören-
ingen i sitt svar.  

Andra AP-fonden anser att möjligheten till dispenser bör vara 
mycket restriktiv.

”Även om huvuddelen av transaktionerna sker i belopp mindre 
än 5 miljoner är det inte den delen av marknaden som är mest 
beroende av en väl fungerande pristransparens, utan den insti-
tutionella delen. Att handel i större poster än 50 miljoner skulle 
kunna slippa rapportering skadar likviditetet och funktionssätt på 

Tema / Företagsobligationer

Den 12 juni publicerade Finansinspektionen, FI, äntligen 
promemorian ”Ökad öppenhet på företagsobligatons-
marknaden” med ett förtydligande den 2 juli avseende 

dispens för större belopp. Tanken var att promemorian skulle ha 
kommit redan i början av året, men den försenades på grund av 
annat arbete på inspektionen.

I dag publiceras ingen avslutsinformation om priser och voly-
mer, varken 
för mäklade 
transaktioner 
eller handel 
mot eget lager 
i företags-
obligationer.  
Inspektio-
nens förslag 
är att handlad 
volym och 
pris per obli-
gation ska 
publiceras 
klockan 9.00 
dagen efter 
affärsdagen. 
För enskilda 
transaktioner 
på över 50 
miljoner kro-
nor i en obli-
gation kan 
publiceringen 
fördröjas med som längst två veckor, enligt FI. Ambitionen är att 
transparenskravet ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Fond & Banks genomgång visar att det råder stor oenighet 
bland remissinstanserna om den föreslagna beloppsgränsen för 
dispens att rapportera senast inom två veckor efter affärsdagen. 
En del anser att en beloppsgräns på 50 miljoner kronor är för hög. 
Andra tycker att den är för låg och vissa skulle helst inte vilja se 
någon beloppsgräns.  

Svenska Fondhandlareföreningen är inte oväntat starkt kritisk 
i sitt svar till att tillämpa samma tröskelvärde för dispens om 50 
miljoner kronor för hela den svenska marknaden för företags-
obligationer utan att göra åtskillnad på emissionsvolym och/eller 
kreditvärdighet. 

FI vill se ökad transparens på marknaden för företagsobligationer 

Stor oenighet bland  
remissinstanserna
För att förbättra transparensen på andrahandsmarknaden för företagsobligationer vill Finans- 
inspektionen, FI, att alla värdepappersföretag från och med januari publicerar sina priser när de 
handlar. Initiativet är välkommet, men remissinstanserna har kraftigt skilda åsikter om för vilka be-
lopp rapportering bör ske och om när den nya praxisen ska införas. Fondhandlarföreningen anser att 
det finns stora vinster i att avvakta Mifid 2 där ett parallellt arbete sker i frågan.  

FI vill se ökad transparens 
på marknaden för 
företagsobligationer 

”Svårt sia om 
konsekvenserna”
Stor oenighet råder bland remissinstanserna och FI har 
fortfarande inte bestämt sig slut-giltigt.           

Daniel Sachs, vd Proventus, skulle helst inte vilja ha något dispensbelopp för rapportering. 
Fondhandlareföreningen, där Berit Behring är ordförande för kreditobligationsgruppen, anser att 
beloppsgränsen på 50 miljoner kr är för hög. (Foto: Proventus/Danske Bank)
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marknaden”.
Proventus skulle helst inte vilja se någon dispens alls.     
”Det är oklart vilka motiv som i grunden driver kravet på en 

dispensfunktion. Det kan inte bortses ifrån att de främsta motiven 
från institutens sida är att undanhålla marknaden de verkliga 
marginalerna från denna handel. Detta är enligt Proventus inte ett 
legitimt motiv”, skriver vd Daniel Sachs.

Handelsbanken Fonder, som inte heller skräder orden, föreslår 
att dispensbeloppet sätts till minst 500 miljoner kronor, vilket 
skulle innebära att 75—80 procent av volymen och mer än 99 pro-
cent av alla avslut rapporterades.  

”Vår uppfattning är att när likviditeten verkligen behövs, det vill 
säga i mer oroliga tider, är det inte ”marknadsgaranterna”, som är 
beredda att agera utan de drar då tillbaka sin ”garanti”, det vill säga 
de ställer inte köppriser utan drar ned sina risklimiter. I stället är 
det andra, i vissa fall nya aktörer som kommer till marknaden och 
bidrar till likviditet. Därmed bedömer vi värdet av markandsga-
rantin som försumbar, skriver Handelsbanken Fonder.   

Ren mäklarmarknad
En konsekvens av att marknadsgaranterna eventuellt försvinner 
är att marknaden blir en ren mäklarmarknad. Förmodligen blir 
den omedelbara likviditeten något lägre, men det bör inte få några 
betydande konsekvenser för företagens möjligheter att låna peng-
ar via marknaden, utan alla aktörer får anpassa sitt agerande efter 
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den minskade likviditeten, enligt Handelsbanken Fonder.
Svensk Försäkring konstaterar att nyttan av en ökad genom-

lysning förmodligen är större för kortsiktiga förvaltare, som 
exempelvis fondförvaltare av ucits-fonder eller hedgfonder, än 
för försäkringsföretag som generellt sett har mer långsiktig inves-
teringsstrategi i förhållande till företagsobligationer. 

Med motiveringen att det är svårt att bedöma om 50 miljoner 
kronor är väl avvägt eller ej hänvisar branschorganisationen till 
marknadsgaranternas syn i frågan. 

Fjärde AP-fonden varnar i sitt svar för att den riskerar att påver-
kas mycket negativt om inte större transaktioner medges undan-
tag från rapporteringsskyldighet.

”Vi instämmer i bedömningen att bankers möjlighet att handla 
mot eget lager kraftigt skulle försämras om de var rapporterings-
skyldiga, således skulle våra innehav bli svårare att omsätta och 
transaktionskostnaderna bli högre”, skriver AP4.

Svenskt Näringslivs principiella ståndpunkt är att samma regler 
på sikt bör gälla för alla transaktioner på marknaden, om det inte 
går att på ett övertygande sätt visa att marknaden skadas av den 
ökade genomlysningen.  

Den andra stora frågan handlar om när den nya praxisen ska 
införas. Både Fondhandlareföreningen och Nasdaq Stockholm 
är kritiska till att Sverige väljer att gå i bräschen och föregripa det 
europeiska lagstiftningsarbetet på området. 

”FI bör avvakta Mifid 2 i stället för att nu införa en tillfällig na-



Tema / Företagsobligationer

I sina svar passar remissinstanserna på att föreslå ytterligare 
åtgärder för att förbättra transparensen och likviditeten. Fondbo-
lagens Förening efterlyser en reglering som säkerställer en regel-
bunden och harmoniserad publicering av emissionsvolymer.

”I dag finns ingen samlad information över företags emissions-
volymer. Det är ett problem för fondbolagen som måste ha lö-
pande kontroll över exempelvis hur stor del av ett företags utgivna 
obligationer fonderna äger”, konstaterar den. 

  Daniel Sachs framhåller i sitt svar att en ökad effektivitet på 
marknaden för företagsobligationer också förutsätter att markna-
dens aktörer verkar för ökad enhetlighet avseende obligationsvill-
koren och att trusteefunktioner fortsätter att utvecklas. 

Fungerande benchmark
Fjärde AP-fonden önskar ett fungerande benchmark, det vill säga 
ett index som kan användas när referensportföljer utformas, att 
emissioner görs i större volymer med en miniminivå på 0,5–1 mil-
jard kronor och att emissionerna inte delas upp i flera trancher. 
Stora bankobligationer står också på önskelistan. 

Riksgälden och Bankföreningen avstår från att svara på remis-
sen. Kommerskollegium, Kammarkollegiet, Konsumentverket, 
och Företagarna har inga synpunkter på den. Konkurrensverket 
och Pensionsmyndigheten har inget att invända, men den senare 
uppger att den är positiv till ökad öppenhet. Finansförbundet väl-
komnar avsedda ändringar utan vidare kommentarer. Finansbola-
gens Förening är positiva till promemorians förslag. 

Med investment grade avses obligationer med kreditbetyget 
BB+ eller sämre. m

tionell reglering som ändå helt kommer att kullkastas tämligen 
snart. Det är förenat med kostnader och kanske framför allt risker 
att införa två olika regelverk på så kort tid. Dessutom befarar vi att 
regleringen kan komma att påverka konkurrensen på marknaden 
negativt eftersom den inte föreslås gälla för utländska aktörer och 
att den endast kommer att omfatta obligationer listade i Sverige, 
det vill säga endast hälften av den svenska obligationsmarkna-
den”, skriver Fondhandlarföreningen i sitt svar.

Första steg mot öppenhet
För att undvika att FI:s nya praxis skapar oro på marknaden re-
kommenderar Fondhandlareföreningen att kraven, precis som i 
USA, genomförs stegvis.  Som ett första steg föreslår föreningen att 
den införs för den mest likvida delen av marknaden, det vill säga 
för emissioner som uppgår till eller överstiger en miljard kronor, 
för att utvidgas till emissioner på lägre belopp genom Mifid 2 då 
samma regler kommer att gälla för resten av EU.

Fondbolagens förening anser däremot att det redan nu är 
lämpligt att ta ett första steg mot den öppenhet som kommer att 
krävas när Mifir börjar tillämpas. Förhoppningen är att markna-
den på så sätt stegvis kan anpassa och utveckla sig på ett sätt som 
medför så lite störningar som möjligt i likviditeten. 

Tredje AP-fonden och Lannebo Fonder, som valt att lämna ett 
eget svar, vill att förslaget träder i kraft tidigare än i januari efter-
som det innebär att marknaden anpassas till nu gällande regler. 
Andra AP-fonden framhåller också i sitt svar att uppgifterna nor-
malt bör kunna lämnas tidigare än den föreslagna dispenstiden 
på 14 dagar. Uppgifterna är inte så känsliga att man behöver vänta 
mer än två till tre dagar, anser den.  

FI: Svårt sia om 
konsekvenserna
Enligt Finansinspektionen, FI,  missgynnar dagens 
bristande transparens främst mindre aktörer.

— Vi avser att inom kort kommunicera vår inställning till hur 
reglerna ska tillämpas med en inriktning mot ökad transparens.   
Även om det är  svårt att säga exakt vilka konsekvenserna blir, 
vilket oenigheten i remissvaren speglar,  är syftet att den ökade 
transparensen ska bidra till att förbättra marknadens effektivitet, 
säger Jan Axelsson, senior rådgivare på FI.

Dispensförslaget för rapporteringen har tillkommit för att inte 
värdepappersinstitutens vilja att handla större poster i eget lager 
ska påverkas. Det skulle kunna medföra att det blir svårare och 
dyrare att omsätta större volymer, kanske skulle till och med vil-
jan att vara marknadsgaranter upphöra för emittenterna, befarar 
FI.     

I och med Mifir-förordningen om marknader för finansiella 
instrument kommer krav på öppenhet för bland annat företags-
obligationer att införas även på EU-nivå. 

— De nya EU-reglerna ska träda i kraft 2016/2017. Den europe-
iska värdepappersmyndigheten Esma har haft en första konsulta-
tionsrunda på sina transparenskrav på räntemarknaden. I nästa 

steg kommer den med konkreta regelförslag som ska gå på konsul-
tation till strax efter årsskiftet. Den 3 juli 2015 ska förslaget lämnas 
till EU-kommissionen, som kan anta det eller begära ändringar, 
förklarar Jan Axelsson gången.  
Vore det inte bra att invänta det europeiska 
lagstiftningsarbetet?
— Tanken är att kraven ska vara i linje med det som vi förväntar oss 
komma genom EU-reglerna.  Anledningen till att vi väljer att föregri-
pa det europeiska lagstiftningsarbetet är att det ganska länge pågått 
en diskussion om behovet av att öka transparensen på marknaden 
för företagsobligationer, hur existerande regelverk ska tillämpas 
och vilka undantag som ska kunna göras. Diskussionen handlar 
främst om nivån på det belopp som ska redovisas och med vilken 
fördröjning det ska kunna ske.

— Vi har redovisat ett resonemang. Vi kommer läsa remissvaren 
väldigt noga och även ta intryck från Esma-konsultationen. Vi vill 
inte få ryckighet eller något väldigt annorlunda när EU-regleringen 
träder i kraft, säger Jan Axelsson.m
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Krönika

Daniel
Anderbring

Stopp att köpa 
oberoende analys med 
courtagepengar

Fastigheter allt viktigare 
investeringsobjekt
I jakten på avkastning har fastighetsinvesteringar 
en växande roll att spela. Diversifieringen till olika 
investeringsformer gynnar dessutom likviditeten, 
konstaterar Daniel Anderbring, för närvarande 
partner, Catella Corporate Finance, och från års-
skiftet 2014/2015 partner Cushman & Wakefield 
i Norden.

Inför 2014 låg förväntningarna på stigande långa och korta 
räntor men med nio månaders facit för 2014 i handen kan vi 
konstatera att utvecklingen blev den motsatta. Tioårsräntan 

har fallit 100 punkter under året och Riksbanken har åter sänkt 
reporäntan till rekordlåga 0,25 procent. Förutom att detta signa-
lerar den tröga återhämtningen i ekonomin så har det, i kombina-
tion med andra förändringar avseende tillgång på lånat och eget 
kapital, en tydlig effekt på allokeringsbeslut och aktivitet inom 
tillgångsslaget fastigheter.

Under 2014 har vi observerat hur institutionella placerare har 
halverat sina fastighetsförvärv men samtidigt ökat exponering 
mot fastighetskrediter och fonder. Vi har också sett hur markna-
den för finansiella instrument knutna till fastigheter och fastig-
hetsbolag fortsätter att utvecklas starkt.

Räntejusteringen nedåt har flera effekter på förutsättningarna 
för fastighetsinvesteringar. I den typiska fastighetscykeln sjunker 
direktavkastningskravet (fastighetens driftsnetto, Ebitda, dividerat 
med marknadsvärde) på kontorsfastigheter när förväntade fram-
tida hyreshöjningar diskonteras av investerarna. 

Detta sammanfaller oftast med en positiv utveckling av den 
reala ekonomin och går då hand i hand med en ökning av no-
minella och reala räntor. Spreaden mellan den långa räntan och 
avkastningskravet på hyresfastigheter krymper därmed i ”båda 
ändarna”. Vid konjunkturtoppen innebär ofta upptrissade för-
väntningar på hyresmarknaden att direktavkastningskraven för 
kontorsfastigheter understiger marknadsräntan och spreaden 
däremellan blir negativ.

Detta skedde till exempel under 2006—2007 då direktavkast-
ningen på kontorsfastigheter i bästa läge sjönk ner mot 4 procent 
samtidigt som långräntan steg från strax över 3 procent till cirka 
4,5 procent.

Under 2014 har sjunkande direktavkastningar på fastigheter 
funnit stöd i både stigande hyror och sjunkande lokalvakanser 
samtidigt som gapet mellan direktavkastningen på kontorsfas-
tigheter i Stockholm. Den långa räntan har varit konstant eller till 
och med ökande tack vare att räntan sjunkit lika snabbt som, eller 
snabbare än, direktavkastningskravet. Det är alltså en situation där 
den relativa avkastningen på fastigheter fortsätter att vara histo-
riskt hög i relation till räntor och obligationer och där situationen 
i omvärlden och den låga inflationen innebär att en fortsatt utdra-
gen period med låga räntor är det mest sannolika. 

Institutionella investerares svar på denna utveckling har dock 
inte varit att öka förvärven av fastigheter utan de institutionella 
investerarna som grupp har i stället minskat de direkta fasighets-
förvärven under både 2013 och 2014, sett till både andel av förvärv 

och i absoluta tal. Från att ha stått för 40 procent av förvärven av 
kommersiella fastigheter och flerbostadshus under 2010, 2011 och 
2012 har institutionernas andel av förvärven sjunkit till cirka 20 
procent 2013 och 2014.

Färre fastighetsförvärv från institutionellt håll är dock främst 
en funktion av att mixen av objekt till salu har förändrats mot hö-
gre risk och att konkurrensen har ökat från belånade investerare 
såsom fastighetsfonder och noterade och privata fastighetsbolag. 
Intresset för fastigheter som del av tillgångsportföljen kvarstår, 
vilket också blir tydligt när vi tittar på andra typer av fastighetsex-
ponering.

De flesta av de större fastighetsbolagen har sedan 2010 börjat 
emittera obligationer som ett substitut för traditionella banklån. 
Från att ha utgjort ett par procent av finansieringsportföljen i de 
noterade fastighetsbolagen före 2010 står obligationer i dag för 
cirka 15 procent av bolagens finansiering, enligt Catellas beräk-
ningar. Köparna är till stor del institutioner som på detta sätt åstad-
kommer åtminstone indirekt fastighetsexponering. 

I Europa är finansieringstrenden tydlig: enligt siffror från Cush-
man & Wakefield stod försäkringsbolag, direkt och genom sina 
investeringar i så kallade skuldfonder/private equity, för ungefär 
40 procent av nya lån till kommersiella fastigheter under 2013 – en 
tydlig konkurrent till traditionell bankernas utlåning. Föränd-
ringen ligger i linje med de förändringar i investeringsbeteende 
som Solvens 2 (och senare Iorp) väntas föra med sig. Under dessa 
regleringar premieras lån i olika former på bekostnad av direkt el-
ler indirekt ägande genom användandet av olika kapitalviktning.

Förutom att lån sannolikt tar en växande del av institutioner-
nas allokering mot fastigheter — somliga aktörer ser fastighetslån 
som enbart fixed income medan andra har en tydligare bakomlig-
gande fastighetsstrategi — så har indirekta placeringar via fonder 
återigen seglat upp som en viktig kanal för fastighetsinvesteringar 
under kommande år. Enligt siffror från analysfirman Preqin slog 
mängden investeringsbara medel i fastighetsfonder alla rekord 
under 2014, både globalt och på Europanivå.

I den globala jakten på avkastning är det vår bedömning att 
fastigheter har en växande roll att spela och att den pågående 
diversifieringen i investeringsformer inom detta segment gynnar 
mångfalden i aktörer på fastighetsmarknaden och därmed likvi-
diteten.

Daniel Anderbring
partner Catella Corporate 
Finance. 
Från och med årsskiftet 
partner, Cushman & 
Wakefield i Norden
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Porto betalt

Anmälan och information: www.nyhetsbrev.se/energimarknaden  
e-post: kundservice@nyhetsbrev.se, tel: 08-54 600 500

Energibranschens nya ägare

Hot eller välvilliga investerare?
Energibranschen är på väg att få nya ägare. EQT:s förvärv av 
Swedegas, Göteborg Energis avyttring av Falbygdens energi  
och Fortums försäljning av sina nät i Finland och Norge är några 
exempel. Vad vill de nya ägarna? Vilka konsekvenser får föränd-
rade ägarstrukturer? Och hur rustar sig energibranschen?

Välkommen till ett forum där energi- och finansbranschen möts för att diskutera framtiden!

Tid: 13 november 2014,
kl. 10.00 – 15.30
Plats: Stockholm.  
Tändstickspalatset,  
Västra Trädgårdsgatan 15

några av dagens talare: 

Lotta Brändström, vd, Göteborg Energi 
Martin Gavelius, branschansvarig för Energy, Utilities and Mining på PwC  
Stefan Glevén, Head of EQT Partners Infrastructure team in the Nordic region  
Johan Ihrfelt, vd, OX2  
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Lär dig vilka drivkrafter  
som styr vårt handlande

Tid: 20 januari 2015 
Kl 9.00–16.00 
Plats: Stockholm.  
Tändstickspalatset,  
Västra Trädgårdsgatan 15

Efter flera fullsatta kursdagar om beslutsfattandets  
psykologi för finans och försäkring, har vi nöjet att återigen 
erbjuda en endagskurs med professor Richard Wahlund, 
Handelshögskolan, Stockholm. 

Säkra din plats – boka den 20 januari 2015, redan idag!

Anmälan och information: www.riskochforsakring.se

Beslutsfattandets psykologi

Kursledare:
Richard Wahlund, Handelshögskolan, Stockholm
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