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Et hårdt år 

sKAgEn AvKAstning

Forvalter: Torgeir Høien Lancering: 16. september 1994
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Forvalter: Filip Weintraub  Lancering: 7. august 1997
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sKAgEn Kon-tiKi

Forvalter: Kristian Falnes Lancering: 1. december 1993
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sKAgEn vEKst

2008 er et år, investorer vil huske længe. Finanskrisen ramte 
verden med fuld styrke i august, og vores fonde blev 
ligeledes truffet. Mange investorers værdier er blevet 
kraftigt reduceret i perioden, men to af vores tre aktiefonde 
leverede bedre afkast end deres referenceindeks. For første 
gang i fondens 11-årige levetid slog SKAGEN Global ikke sit 
referenceindeks.

Disclaimer
Det bemærkes, at SKAGEN Fondene ikke markedsfører obligationsfondene SKAGEN Høyrente, SKAGEN Høyrente Institusjon 
og SKAGEN Krona i Danmark. Information om disse fonde er medtaget i det officielle og reviderede regnskab. Anden 
information om disse fonde er ikke medtaget i denne danske årsrapport.

Alle tal i Årsrapporten 2008 er i danske kroner, hvor ikke andet er angivet. Regnskab og noter er i norske kroner, ligesom den 
oprindelige tekst på norsk her er gengivet uden ændring.

Hele Årsrapporten 2008 er oprindeligt udarbejdet på norsk. Dette er en oversat version, som publiceres med forbehold for 
fejl og mangler såvel som unøjagtig oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den norske udgave og den 
danske oversættelse er den norske tekst gældende. Den norske version af Årsrapporten 2008 er tilgængelig på 
hjemmesiden www.skagenfondene.no.
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Torsdag den 5. februar 2009 var en historisk dag for SKAGEN Fonde-
ne, idet monopolet for investeringsforeninger i Danmark blev brudt. 
Folketinget vedtog lovforslag L23, som med et slag ændrede de over-
ordnede rammer for markedsføring af aktiefonde i Danmark. 

Hidtil har danske investorer på grund af skattereglerne reelt været 
tvunget til at benytte danske aktieafdelinger til alt, lige bortset fra pen-
sionsopsparing. Men ved vedtagelsen af loven har danske investorer 
nu mulighed for at få adgang til udenlandske investeringsforeninger.

I SKAGEN Fondene er vi meget tilfredse med denne lovændring. Vo-
res ambition har hele tiden været at medvirke til at åbne det danske 
marked for udenlandske fonde af høj kvalitet til glæde for de danske 
investorer. 

Umiddelbart efter lovændringen kunne vi endeligt bekræfte for dan-
ske private investorer, at vores tre aktiefonde SKAGEN Global, Kon-
Tiki og Vekst, med tilbagevirkning fra 1. januar 2009, har skiftet skat-
testatus fra akkumulerende til udloddende aktiebaserede afdelinger. 

Reelt betyder ændringen af skattestatus, at vores aktiefonde ud over 
at kunne anvendes ved investering af pensionsmidler, nu også er an-
vendelige for investorer med frie midler. Fra at være blevet brandbe-
skattet med op til 60 % (kapitalindkomstbeskatning) ved placering 
af frie midler, beskattes investor nu ”kun” med 28-45 % (aktieind-
komstbeskatning).

SKAGEN Fondene har en ambition om at blive den første udenlandske 
investeringsforening, som lykkes i Danmark. Med det mener vi, at vi 
af vores danske investorer opfattes som et naturligt valg, når der in-
vesteres pensionsmidler eller frie midler. 

Arbejdet med at gøre SKAGEN endnu mere ”dansk” i Danmark er fort-
sat gennem 2008. Specielt har vi arbejdet koncentreret på at gøre det 
muligt at afvikle handel af vores fonde via den danske værdipapir-

central. På nuværende tidspunkt afvikles alle handler i SKAGEN Fon-
dene ”fysisk”, hvilket både er tidskrævende og dyrt for vores kunder 
og forretningsforbindelser. Vi forventer, at en mere effektiv elektro-
nisk løsning, udviklet i tæt samarbejde med VP-Danmark, vil være 
tilgængelig i andet kvartal af 2009.

2008 har også set fra SKAGEN Fondenes side været et udfordrende 
år! Investorer har over en bred kam reduceret mere risikofyldte inve-
steringer som blandt andet aktier og flyttet midler over i mere sikre 
investeringsaktiver som obligationer og likvider. For samtlige vores 
aktiefonde gælder det dog, at de har formået at fastholde Standard & 
Poor’s højeste rating (AAA-rating).

Set i et dansk perspektiv opnåede SKAGEN Fondene i 2008 en netto 
tilgang på mere end 1 milliarder danske kroner, hvilket vi er meget til-
fredse med i et yderst vanskeligt aktiemarked. Forvaltningskapitalen 
i Danmark er ved udgangen af 2008 oppe på 1,6 milliarder danske 
kroner, og set over hele året har vi oplevet en stor interesse for vores 
fonde, både fra institutionelle og private investorer. Vi har taget mod 
direkte investeringer fra pensionssektoren og er ligeledes på vej frem 
med repræsentation på flere af de ledende Unit-Link-platforme i  
Danmark.

God kommunikation er vigtig for SKAGEN Fondene, og vi bruger der-
for megen tid på at forbedre vores måde at holde kontakten med 
investorerne. Som noget nyt vil vi i andet kvartal af 2009 udgive 
den første markedsrapport på dansk. Rapporten behandler aktuelle 
emner af bred interesse fra finansmarkederne, og vi skriver om ting, 
der er af generel interesse for den kritiske og informerede private in-
vestor. SKAGEN udgiver pt. Markedsrapporten syv gange årligt. Via 
e-mail og hjemmeside formidler vi samtidig månedlige beretninger, 
og vi stiller opdateret materiale til rådighed løbende. 

Samtidig øger vi i 2009 vores mødeaktivitet for at styrke den per-
sonlige kontakt, som ikke mindst i tider med finansiel uro og krise 
er vigtig. Vi planlægger informationsmøder over hele landet og øger 
samtidig antallet af præsentationer på kontoret i København. 
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leDer

Da kredituroen tog fart i USA i efteråret 2007, 
var der kun få, som troede, at det, som be-
gyndte som en amerikansk boligboble, ville få 
vidtgående konsekvenser for verdensøkono-
mien. Oven på konkursen i investeringsbanken 
Lehman Brothers blev verdens finansmarkeder 
lammet, og adskillige banker væltede. Banker-
ne er en vigtig del af verdens infrastruktur. Flug-
ten ind i det sikre og tillidskrisen i det finansiel-
le system har derfor givet bagslag i aktiviteten 
også uden for finanssektoren og er gået hårdt 
ud over den økonomiske vækst.

Den amerikanske investeringsguru Warren Buf-
fet har sagt, at ”når tidevandet trækker sig til-
bage, kan vi se, hvem der har badet nøgne”. År 
2008 kommer nok til at gå over i historien som 
et år med mange nøgenbadere. De allermest 
inkarnerede nøgenbadere fandtes i finansbran-
chens traditionelt mest lukrative niche – inve-
steringsbankerne.

Tænker langsigtet
SKAGEN har før været gennem nedgangsmarke-
der, men afkastet i 2008 er det værste i aktie-
fondenes historie. Vores aktiefonde faldt mel-
lem 44 og 54 procent. To af vores tre aktiefon-
de, SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst, overgik 
deres respektive referenceindekser. SKAGEN 
Global leverede negativt relativt afkast.

Samtidig gav pengemarkedsfondene SKAGEN 
Høyrente, SKAGEN Høyrente Institusjon og 
SKAGEN Krona et meget godt afkast. Obligati-
onsfondene SKAGEN Avkastning og SKAGEN 
Tellus havde imidlertid et dårligt år.

Fondenes oversigt og afkast er at finde på side 
2. Desuden uddyber bestyrelsens beretning 
(side 43) og porteføljeforvalternes beretning 
(side 20-38), hvordan vores fonde har klaret sig 
gennem finansstormen.

SKAGEN har som langsigtet målsætning at 
give andelsejerne godt risikojusteret afkast. 
Resultaterne i 2008 har sænket det gennem-
snitlige årlige afkast i SKAGEN Vekst til 13,9 
procent, i SKAGEN Global til 14,4 procent og i 
SKAGEN Kon-Tiki til 12,9 procent. Det ameri-
kanske ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) 
bekræftede i efteråret, at alle tre aktiefonde har 
bibeholdt den højeste anerkendelse, AAA-ra-
tingen. S&P tildeler ratingen ud fra en grundig 
helhedsvurdering af blandt andet fondenes 
investeringsfilosofi, interview med portefølje-
forvalterne og afkastets historik.

Intet tegningsgebyr – faste lave honorarer
Tegningsprovisionen er fra 10. september 
2008 fjernet fra alle vores fonde. Det er 
gjort, for at det kan stå fuldstændig klart, at 
SKAGEN tager sig betalt for forvaltning og 
ikke for kundens transaktioner.

SKAGENs aktiefonde har forskellige hono-
rarmodeller. Det variable honorar beregnes 
dagligt året igennem og afregnes årligt. I 
2008 faldt modellerne således ud, at SKA-
GEN Global kun havde fast forvaltningsho-
norar på en procent. Manglende merafkast i 
forhold til referenceindekset gav ikke grund-
lag for variabelt honorar. For SKAGEN Vekst 
blev det kun til et fast forvaltningshono-
rar på en procent, eftersom fondens afkast 
var mindre end den absolutte grænse på 
seks procent pr. år. I SKAGEN Kon-Tiki blev 
honoraret 3,01 procent, eftersom fonden 
frembragte et merafkast på fire procentpoint 
efter honorarer. (Se side 66 for uddybende 
information om aktiefondenes samlede om-
kostninger).

Værdifuld lære
Vi havde forventet store svingninger i aktie-
markederne i 2008, og det, vi fik, var den 

største globale børsnedgang nogensinde og 
et iskoldt kreditmarked. Vi står nu atter en 
gang med et banksystem, som i store dele af 
den vestlige verden er rystet i sin grundvold. 
Finanskrisens enorme redningspakker har 
ført til krav om indblik og modydelse. Politi-
kernes løsning i form af redningspakker kan 
få utilsigtede virkninger og skabe skævhe-
der, men også åbne for nye investeringsmu-
ligheder.

Prisen på råvarer var rekordhøj helt indtil 
sommeren, derefter er både olie, andre råva-
rer og landbrugsprodukter styrtdykket i pris. 
Vi havde ventet, at vækstmarkedernes pri-
vatforbrug ville forblive højt. Det var delvis 
tilfældet, men væksttakten har ikke været 
høj nok til at dæmpe Vestens økonomiske 
nedgang. 

Verdensøkonomiens primus motor, Kina, vil 
sandsynligvis gå fra en tocifret til en etcifret 
væksttakt i 2009. Det vil sandsynligvis op-
leves, som om nogen har trukket i nødbrem-
sen, på trods af at landets vækstrate er på 
niveau med sidste års vækst i verdensøko-
nomien. 

et vindue af muligheder 
Måske bliver 2009 året, hvor flere uigen-
nemskuelige ”sorte bokse” bliver transpa-
rente. Der findes ingen garantier, men vi gør, 
hvad vi kan for at bidrage til åbenhed. Vi skal 
fortsætte med markedsrapporter, statusrap-
porter, netmøder og net-tv samt publicering 
af aktuelle sager og kommentarer på inter-
nettet. Det er ikke altid rart at kommunikere 
om forvaltningen, og hvordan den viser sig i 
fondenes præstationer – men det er absolut 
nødvendigt for at skabe og bibeholde kun-
dernes tillid til fondene.

 Støt kurs i    

 stormfuldt år
2008 var præget af hændelser, vi ikke tidligere har set. Første halvår var afventende, men i 

løbet af efteråret satte finanskrisen for alvor sit præg på verdensøkonomien, da en lokal krise 
i USA blev global. Vores fonde og andelsejere fik også virkningerne at mærke. Det var året, 

som mange investorer helst vil glemme, men man kan tage ved lære af det, som blev et 
historisk dårligt år for finansmarkederne.

Harald Espedal, administrerende direktør i  
SKAGEN Fondene
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eksportsucces
Forvaltningskapitalen var ved udgangen af december 2008 på 57,3 
milliarder norske kroner, heraf 47,6 milliarder i aktiefonde og 9,7 mil-
liarder i rentefonde. SKAGEN havde en nettotegning i året på 2,9 mil-
liarder norske kroner. Nettotegningen var ved udgangen af december 
fordelt på 4,3 milliarder på aktiefonde og en nettoindløsning på 1,3 
milliarder i rentefonde.

De største bidragsydere var udenlandske kunder med 3,9 milliarder 
norske kroner, blandt andet fra Storbritannien og Benelux-landene. 
Derefter følger Sverige med 2,3 milliarder norske kroner og Danmark 
med 1,2 milliarder norske kroner.

Norge udviste negativ nettotegning på 4,5 milliarder norske kroner, 
fordelt med minus 2,8 milliarder norske kroner på aktiefonde og minus 
1,7 milliarder på rentefonde. Det norske aktiefondsmarked var præget 
af betydelige indløsninger i perioden frem til oktober. Vores markeds-
andel over for aktiefonde i Norge steg fra 25 til 27,3 procent for året 
som helhed.

Vi så en klar tendens til, at norske privatpersoner investerede mere 
under efterårets markedsuro, mens en del professionelle investorer 

solgte. Og det er en meget glædelig ændring i folks opsparingsvaner, 
der demonstrerer langsigtethed og forståelse for risikoaspektet ved at 
investere i aktiemarkedet.

– Smid ikke barnet ud med badevandet
Der et ordsprog, som siger, at man ikke skal smide barnet ud med 
badevandet. Man bør holde fast i sin investeringsstrategi, selv om 
markederne svinger. Har du brug for rådgivning, kan du ringe, sende 
e-mail eller komme forbi et af vores mange kontorer (se rapportens 
bagside).

Oven på et stormfuldt år, som de fleste investorer helst vil glemme, 
er der selvfølgelig ingen garantier for, at bunden er nået. Alligevel 
mener vi, at vi aldrig har set så gennemgående lav prisfastsættelse 
af selskaberne i vores aktiefonde. Når markederne atter kommer op 
fra deres dybe bølgedale, er det vores ambition at tilbyde fonde, som 
er forståelige, relativt billige, og som kan skabe godt afkast for den 
langsigtede andelsejer – det har vi formået før.

Vent på os! 1892. Udsnit 
P. S. Krøyer.  
Billedet tilhører Skagens Museum.

Investeringsguruen Warren Buffet har sagt, at ”når tidevandet trækker sig tilbage, kan vi se, hvem der har 
badet nøgne.” 2008 kommer nok til at gå ind i historien som året, hvor investeringsbankerne blev klædt af til skindet. 
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PorTræTInTerVIew

SKAGENs porteføljeteam udgør efterhånden 
en anseelig forsamling. De seneste år er der 
satset stort på rekruttering og styrkelse af 
forvalterteamet. Alle aktiefondene har nu ud 
over hovedforvalteren en medforvalter i fon-
den. Medforvalterne er en vigtig brik i spillet 
om at skabe værdier til andelsejerne.

Udfordring
De tre medforvaltere er tilknyttet hver sin ak-
tiefond i SKAGEN og har forskellig baggrund, 
køn og alder. Men de har et par ting tilfælles: 
De deler SKAGENs investeringsfilosofi og er 
brændende interesseret i arbejdet. 

Store dele af arbejdsdagen går med at læse, 
holde sig opdateret og undersøge både nye 
og allerede foretagede investeringer. En vigtig 
arbejdsopgave er at udfordre og se med kri-
tiske øjne på alle selskaberne i porteføljen. 
Grundige analyser og et kritisk blik er afgø-
rende for at have gennemslagskraft i porteføl-
jeafdelingen. Det kræver engagement og tål-
modighed og mange timer foran pc-skærmen. 
Medforvalterne er ligesom hovedforvalterne 
hele tiden på jagt efter det, som andre ikke 
har set eller ikke lægger vægt på, og forsøger 
at tænke anderledes.

navn: Beate Bredesen
Alder: 36 år
Tiltrådt i SKAGEN: maj 2004    
Uddannelse: civiløkonom
Medforvalter: SKAGEN Vekst

Beate var den første medforvalter, som blev 
ansat i porteføljeteamet i SKAGEN. Hun har 
tidligere været  aktieanalytiker i Orkla og op-
levede det nære samarbejde i porteføljeteam-
et som en omvæltning.

– Jeg kan huske, at jeg syntes, at det var en 
fantastisk mulighed, og at dem, jeg skulle 
arbejde sammen med, var rasende dygtige. 
At arenaen pludselig udvidede sig til hele ver-
den, og at have så tæt opfølgning og samar-
bejde med hovedforvalteren, var en omvælt-
ning, siger hun.

Alle forvalterne er samlet i ét stort rum på 
øverste etage på SKAGENs hovedkontor i 
Stavanger. For uindviede kan det virke trangt 
og støjende.
– Jeg synes, at det er en fordel at sidde i et 
åbent kontorlandskab. Alle, der arbejder her 
i porteføljeteamet, er fantastisk dygtige til at 
dele viden. De positive sider af et åbent kon-
torlandskab opvejer de negative, synes jeg. 
Der er selvfølgelig lidt støj, men fordelen er, 
at diskussionerne opstår spontant, og at man 
kan kaste ting i luften, der kan være brugbare 
for hinandens investeringer, forklarer Beate. 

Frihed under ansvar
Beate forvalter SKAGEN Vekst sammen med 
Kristian Falnes, og han giver medforvalteren 
stor frihed.
– Kristian er dygtig til at uddele ansvar, siger 
Beate. 
– Jeg har stor frihed til at gøre, som jeg vil, 
men det er selvfølgelig frihed under ansvar. I 
vores branche er det let at se, om du har gjort 
et godt stykke arbejde eller ej. Svaret kommer 
med to streger under. Enten tjener du penge, 
eller også taber du penge på en investering. 
Andelsejerne giver os en megatillid, og det 
ansvar er noget, vi tager meget alvorligt.

Beate har som den første medforvalter i 
SKAGEN været med til at definere arbejdets 
indhold. 

– Vi har stort set de samme opgaver som ho-
vedforvalteren, men mindre beslutningsmagt. 
Vi arbejder overalt i porteføljeprocessen og 
udøver derigennem også en kontrolfunktion. 
Selv om vi deler den samme investeringsfilo-
sofi, er vi ikke altid enige.

– Er I en slags ”forvalter light”?
– Vi arbejder tæt sammen, og hovedforval-
teren overgiver beslutningsmagt til os. Men 
til syvende og sidst er det hovedforvalteren, 
som har det endelige ansvar. Så ja, måske 
kan du godt kalde os ”forvaltere light”.

– Synes du, det er sjovt?
– Man bruger så meget tid og kræfter på 
denne beskæftigelse, at jeg ikke tror, man vil 
bryde sig om at arbejde med investeringer 
uden en genuin interesse og engagement. Det 
er forfærdelig spændende og lærerigt. 

navn: omid Gholamifar
Alder: 27 år
Tiltrådt i SKAGEN: maj 2006
Uddannelse: mastergrad i jura og civiløkonom
Medforvalter: SKAGEN Global

– SKAGEN er nok Skandinaviens mest værdi-
baserede forvaltningsselskab. Inden jeg star-
tede i SKAGEN, arbejdede jeg med forvaltning 
af mindre, private midler. SKAGENs investe-
ringsfilosofi er i stor overensstemmelse med 
min egen, svarer medforvalter Omid Ghola-
mifar på spørgsmålet om, hvorfor han valgte 
SKAGEN.

– I SKAGEN er jeg analytiker og medforvalter. 
Mine opgaver er langt hen ad vejen de samme 
som hovedforvalterens og kan stort set deles 
i to: analysere selskaber i porteføljen og 

Alle aktiefondene har en, men hvad laver medforvalterne egentlig? 
og hvem er de? Mød Beate Bredesen, omid Gholamifar 

og Knut Harald nilsson.

      

Medforvalterne 
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samtidig lede efter nye ideer til investeringer 
i porteføljen.

Også Omid bruger meget tid på at læse og 
holde sig opdateret. Målet er at træffe så kva-
lificerede beslutninger som muligt i samarbej-
de med Filip Weintraub.
– Jeg opfatter SKAGEN Globals portefølje som 
mit fælles ansvar sammen med Filip. Selv om 
det er Filip, som har det sidste ord og tager 
beslutningerne.

Siger sin mening
Der er højt til loftet i forvalterteamet, og det 
er ikke altid let at blive enige.

– Filip og jeg er ikke altid enige. Men samti-
dig er det fint, at vi er uenige med hinanden, 
for så kan vi få belyst en problemstilling fra 
flere sider. Jeg tror, at en af årsagerne til, at 
jeg fik jobbet, er, at jeg er ærlig og siger min 
mening. Det har intet at sige, at jeg arbejder 
for en forvalter i verdensklasse – jeg er ikke 
bange for at sige fra.

– Hvordan fik du egentlig jobbet?
– Jeg havde mødt en headhunter og forkla-
rede ham, at jeg kun ville skifte job, hvis jeg 
kom til at arbejde for SKAGEN. 

Men processen var ikke helt enkel. Omid 
måtte flere gange flyve til Stavanger med 
kort varsel til interviews, og han måtte præ-
sentere gode selskaber til investering.

– Jeg anbefalede en aktie under intervie-
wet, og selskabet endte i en af porteføljerne. 
Efter ansættelsen fik jeg hurtigt krævende 
arbejdsopgaver. Det var en både spændende 
og skræmmende oplevelse, som har hjulpet 
mig med at blive selvstændig, selv indenfor 
forvalterteamet.

navn: Knut Harald nilsson
Alder: 42 år
Tiltrådt i SKAGEN: november 2006
Uddannelse: civiløkonom og Master of 
Science
Medforvalter: SKAGEN Kon-Tiki

– SKAGEN var det mest attraktive sted at 
arbejde for mig, da jeg ønskede at skifte 
fra mæglersiden til forvaltning. Jeg kendte 
Kristoffer Stensrud fra tidligere og havde et 
godt kendskab til selskabet, fortæller med-
forvalter Knut Harald Nilsson. 

Han forlod analytikerjobbet i Deutsche Bank 
i London og vendte næsen hjem mod Stavan-
ger efter flere år i udlandet.

– Det var en stor omvæltning at gå fra den 
ene side af bordet som analytiker og til den 
anden. Jeg skiftede desuden område fra 
Norden til vækstmarkederne, som jeg ikke 
havde arbejdet med før, forklarer Nilsson. 
Men han tilføjer, at overgangen har været let-
tere end forventet, i høj grad takket være den 
betydelige viden, Kristoffer sidder inde med.

Fælles beslutninger 
Knut Harald er som medforvalter i SKAGEN 
Kon-Tiki involveret i alle investeringsbeslut-
ninger, som træffes i fonden.

– Vi arbejder tæt sammen og træffer over-
ordentlig sjældent investeringsbeslutninger 
uden at være enige. En del af arbejdet går ud 
på at få nye investeringsideer, og der tilstræ-
ber vi at være kritiske over for hinanden og 
ideerne. Personlig kemi er overordentlig vig-
tig i dette arbejde. Jeg har ingen problemer 
med at modsige Kristoffer, hvis vi er uenige, 
siger han.

Det handler ikke alt sammen om at få nye 
ideer – det er mindst lige så vigtigt med kon-
tinuerlig vurdering af allerede eksisterende 
selskaber i porteføljen, også i forhold til nye 
ideer. Knut Harald bruger meget tid på at 
følge op omkring investeringerne.

– Jeg synes, vi har ganske god tid til det, vi 
skal. Vi er godt understøttet af organisatio-
nens apparat. Jeg bruger måske mere tid end 
de andre medforvaltere på at regne, siger 
Knut Harald.

Stedfortræder
De to forvaltere i SKAGEN Kon-Tiki har fordelt 
visse af selskaberne i porteføljen, og de føl-
ger hver især deres egne investeringsideer 
ekstra godt op.
– For mig er det vigtigt at møde selskaber og 
lære dem og de brancher, de arbejder i, at
kende. Det har jeg stort udbytte af.

– Fortryder du nogensinde, at du forlod  
London til fordel for SKAGEN?
– Nej, overhovedet ikke. Jeg var ret så træt 
af London og overordentlig træt af arbejdet 
som analytiker på salgssiden. Det var mere 
og mere gået hen og blevet et sælgerjob. Og 
indtil nu har arbejdet overgået mine forvent-
ninger. Dette er jo en branche med et stærkt 
konkurrenceislæt, hvor resultaterne i høj 
grad er målbare. Derfor er det glædeligt, at vi 
er i stand til at gøre det bedre end vores kon-
kurrenter, også i et vanskeligt marked som 
2008. Der ligger en stærk motivation i det.

Beate Bredesen 
Medforvalter i SKAGEN Vekst

Omid Gholamifar 
Medforvalter i SKAGEN Global

Knut Harald Nilsson 
Medforvalter i SKAGEN Kon-Tiki
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Det særlige ved SKAGENs filosofi er, at vi in-
vesterer i selskaber, som er undervurderede, 
underanalyserede og upopulære, men som 
har potentiale til at stige i værdi – selskaber, 
hvor vi har identificeret mulige hændelser, 
der kan synliggøre skjulte værdier og dermed 
skabe merafkast til vores andelsejere.

Værdibaseret forvaltning. – Værdivurde-
ringen af selskabsaktier sker gennem egne 
analyser og forståelse af, hvordan værdi-
er skabes og varetages. Vi kan bedst lide 
forretningsmodeller, som genererer god 
pengestrøm, og mener, at upopulære og un-
der- eller fejlanalyserede selskaber ofte er 
attraktive.

Aktiv forvaltning – betyder, at portefølje-
forvalterne investerer i selskaber ud fra 

disses egne meritter – ikke fordi et selskab 
for eksempel er repræsenteret i et indeks. 
Vi tilstræber med sund fornuft og langsigtet 
tænkning at undgå den bobledannelse, som 
sker, når populære aktier og brancher får 
for høj pris i forhold til selskabets værdi og 
indtjening.

Brede mandater. – SKAGENs speciale er glo-
bale investeringer. Det er mere interessant, 
hvor et selskab har sine aktiviteter, end hvor 
det er børsnoteret. Ved frit at kunne inve-
stere i brancher og lande over hele verden er 
porteføljeforvalterne i stand til at reducere 
risikoen mere, end hvis investeringerne var 
begrænset til et bestemt land eller en speci-
fik branche.
 

Tidshorisont
SKAGEN tilstræber tålmodighed i sine inve-
steringer, således at filosofien får tid til at 
give resultater. Vores fonde har gennemsnit-
ligt holdt på deres selskabsinvesteringer i 
3-5 år. Selskabernes resultater skabes over 
tid, og det samme gælder fondenes afkast.

Investeringsfilosofien med vores fokus på 
værdier har – kombineret med sund fornuft, 
hårdt arbejde og veludviklet intuition – hi-
storisk givet godt afkast. Grundprincippet 
at investere i undervurderede, underanaly-
serede og upopulære aktier gælder alle fon-
dene, og filosofien har været uændret siden 
begyndelsen.

SKAGens målsætning er at give kunderne bedst muligt afkast for den risiko, de løber.  
For at opnå dette anvender vi en aktiv og værdibaseret investeringsfilosofi med brede  
mandater – en filosofi, som bygger på sund fornuft.

 

At skille avnerne fra hveden

Høstarbejdere. 1905. Udsnit  
Anna Ancher.  
Billedet tilhører Skagens Museum.

SKAGENs investeringsfilosofi går ud på at finde agermarkens (investeringsuniversets) bedste aks og skille avnerne (det værdiløse affald) fra 
hveden (den værdifulde kerne). Det har på lang sigt givet godt afkast.
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For investeringsdirektør Kristian Falnes og resten af forvalterteamet 
er viden og information afgørende for, om de bestemmer sig for at in-
vestere i et selskab eller ej.
– Investeringsideerne kommer mange steder fra. Vi bruger en stor del 
af vores tid på at læse. Hvis vi følger med på Bloomberg eller for ek-
sempel læser Finansial Times, kan der dukke ideer op, som det kan 
være værd at kigge nærmere på, fortæller Falnes.
– Virksomhedsbesøg kan også give ledetråde til gode investeringer. 
Der er ingen facitliste, siger han.

Indhenter viden
Men ideen er ikke meget værd, før der er kommet mere kød på, det vil 
sige indblik og viden.
– Vi prøver at tilvejebringe mest mulig information om selskabet. Vi 
læser årsrapporter, især bestyrelsens beretning. Dertil kommer, at 
vi bruger meget tid på regnskaberne, så vi kan danne os et billede af 
resultaternes kvalitet.

Det er heller ikke uvigtigt, hvad andre mener om selskabet.
– Er selskabet omgivet af en negativ konsensus, kan det være en 
god begyndelse. Hvis vi på grundlag af indsamlet information finder 
selskabet interessant, diskuterer vi det internt i forvalterteamet. Vi 
plejer at opstille enkle faktaark med selskabets nøgletal og forret-
ningside samt mulige triggere, som kan udløse en mere rigtig værdi-
vurdering i fremtiden.

– I tilfælde af at vi til sidst beslutter os for at indlemme selskabet i 
porteføljen, spreder vi normalt købene ud i tid og reducerer risikoen. 
Vi sælger sædvanligvis et selskab fra på samme måde, siger Falnes.

Grundig proces
De selskaber, som bliver valgt, er kendetegnet ved at være Undervur-
derede, Underanalyserede og Upopulære, også kendt som SKAGENs 
tre U’er.

 Sortering af information
Vi plukker selskaber ud fra en filtrering af potentielle investeringer 
baseret på SKAGENs tre U’er og mulige grunde, som kan afstedkom-
me fornyet prisfastsættelse. Ved filtreringen af information bruger 
vi både traditionelle og utraditionelle, kvantitative og kvalitative kri-
terier. Et selskab kan i nogle tilfælde være overvåget i flere år, før vi 
investerer første gang.

 Analyse
Det er vigtigt for os at konstatere overbevisende grunde til, at en aktie 
bør have en fornyet prisfastsættelse. Selskaber er ofte retvisende bil-
lige. Vi forsøger at finde dem, der fejlagtigt er lavt prisfastsat.

Vi analyserer balanceregnskab, pengestrøm, lønsomhed, kapitalstruk-
tur og kapitaleffektivitet samt nøgletal som pris/indtjening og pris/bog 
i jagten på nye investeringer. Vi lægger også vægt på:  
•	 selskabsledelse,	der	skaber	værdier	og	deler	dem	med	ejerne
•	 en	sund	forretningsmodel,	vækstpotentiale	og/eller	unikt	 
 ressourcegrundlag
•		et	etisk	forsvarligt	virksomhedsgrundlag,	som	stemmer	overens		
 med SKAGENs etiske normer.

Vores forvaltere baserer deres analyser på en investeringshorisont 
på omkring to år og revurderer fortløbende investeringerne i dette 
tidsperspektiv.

 Beslutning om køb
Porteføljeforvalterne forøger sædvanligvis en post lidt efter lidt. Det sker 
for at reducere risikoen, og fordi investeringsideerne sjældent er afhæn-
gige af timing.

 Porteføljesammensætning
Vi følger ikke indekser. Alligevel er det ønskeligt med en fornuftig 
fordeling mellem sektorer og regioner. Det sikrer spredning af inve-
steringerne, og dermed reduceres risikoen i porteføljen. De ti største 
investeringer udgør sædvanligvis mellem 30 og 50 procent af fonden. 
Den norske lov om værdipapirfonde stiller desuden krav til portefølje-
sammensætningen. 

 Kontinuerlig opfølgning
Vores analyser udvikler sig løbende og tager højde for ny information. 
Investeringerne bliver fulgt kontinuerligt op, med hensyn til om de 
stemmer overens med vores tre U’er. Vi følger ligeledes op på forvent-
ningerne til fremtidig udvikling både omkring den underliggende drift 
og aktieprisen og på, om triggerne bliver udløst.

 Salg
Beholdninger sælges ofte lidt efter lidt, idet vi ikke anser en helstøbt 
investeringside for at være specielt afhængig af timing.

Investeringsproces  
Kunsten at anvende sund fornuft
Vores investeringsproces bygger på en fælles filosofi og grundige 
analyser. Forvalterne vender hver en sten i deres søgen efter investerin-
ger af højeste kvalitet til lave priser, som de vil investere i.

 

At skille avnerne fra hveden

Kristian Falnes  
Investeringsdirektør
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Verden er ikke delt i to  

– men det kan den blive
I Årsrapporten 2007 skrev vi en artikel om, at 2008 kunne opleve et tosidet verdensbillede, 

hvor den øvrige verden ikke ville blive særlig inficeret af den amerikanske finanssyge.  
Der tog vi grueligt fejl. Dekoblingen er imidlertid ikke død, kun forsinket.

I artiklen konkluderede vi også, at råvarepri-
serne ikke ville blive særlig påvirket af den 
finansielle djævelskab, som bredte sig i USA.

Baggrunden for vores antagelser var føl-
gende: I starten af 2008 havde den økonomi-
ske udvikling mange lighedstræk med det, 
som foregik i 1990-92. Dengang oplevede de 
vestlige bank- og ejendomserhverv til dels 
store problemer, men smittevirkningen på de 
globale vækstmarkeder var af både begræn-
set og kortsigtet art. 

Koordineret kollaps 
Nu sidder vi så med facitlisten. Aktier i de 
globale vækstmarkeder er kollapset i tredje 
kvartal, og afkastet for 2008 blev endnu 
slemmere i vækstmarkederne end i de in-
dustrialiserede markeder. I øvrigt for første 
gang siden 2000. 

Råvarepriserne er i løbet af efteråret faldet 
tilbage på niveauet fra før, sidste års globale 
højkonjunktur begyndte i 2002. Vi taler om 
det største prisfald siden slutningen af første 
verdenskrig. Det fortæller os sammen med 
andre centrale nøgletal for den økonomiske 
udvikling, at vi har at gøre med historiens 
største og mest koordinerede realøkonomi-
ske krise.

Hvad var det lige, der skete?  
Forskellige nøgler åbner for svaret: 

1. nøgle: amerikansk pengeregn over 
spekulanter
Sidste vinters amerikanske pengepolitik gav 
efter mit skøn et godt bidrag. Faldende renter 
og stærkt stigende rentetilførsel medførte et 
voldsomt boom i råvarer, som nåede højden 
i andet kvartal. 

Redningsaktionen for investeringsbanken 
Bear Stearns gav det indtryk, at der var ud-
stedt en blankocheck til det vestlige finans-
systems største spekulanter. Spekulationer 
florerede, i stil med at prisen på olie ville 
stige fra et maksimum på næsten 150 dollar 
til 200 pr. tønde. 

Den underliggende realøkonomi udviste 
imidlertid stigende udbud som følge af billig 
kapital og faldende efterspørgsel. De ac-
celererende råvarepriser medførte faldende 
købekraft i de globale vækstmarkeder, hvor 
især madvarer udgør en stor andel af privat-
forbruget. Forbrugertilliden var stærkt ned-
adgående. Samtidig skabte stigende priser, 
øget handel og spekulationer behov for mere 
kredit – på et kreditmarked, der langsomt, 
men sikkert tørrede ud hen på sensommeren 
og i løbet af efteråret. 

2. nøgle: eCB har øjnene i bakspejlet
Den Europæiske Centralbank (ECB) arvede 
en inflationsdisciplin fra tyske Bundesbank: 
traditionen med at se i bakspejlet i stedet 
for fremad. I sommer fik vi rentestigninger i 

Euroland baseret på angsten for, at råvare-
inflationen skulle sprede sig til kerneinfla-
tionen. I en globaliseret verdensøkonomi så 
markedernes aktører dog hurtigt, at der var 
tale om et ”overkill” i forhold til den nedtur, 
verden allerede var inde i. Både forbrugere 
og producenter reagerede med forhøjet usik-
kerhed, og allerede i tredje kvartal var aktivi-
teten på vej ned.

3. nøgle: lehman-konkursen
Til forskel fra håndteringen af Bear Stearns 
foråret 2008 fik Lehman Brothers’ konkurs 
et halvt år senere dramatiske konsekvenser. 
Amerikanske boliglånsinstitutioner faldt på 
stribe, såsom det traditionsrige og trygge 
Frannie Mae og Freddie Mac. Forsikrings-
selskabet AIG, verdens største aktør inden 
for kreditforsikring, blev nationaliseret. 
Engelske banker blev delvis nationaliseret. 
I Norden fik Roskilde Banks sammenbrud be-
tydelig effekt. Pålidelige lån blev værdiløse. 
Tvivlen bredte sig til alle finansielle mod-
partsforhold.

Et allerede trægt kreditmarked mødte muren 
over hele verden. Lån banker imellem, finan-
siering af søfragt og varelagre – alt blev stiv-
frossent på rekordtid.    

Globale julenisser 
Myndighederne skønnede heldigvis, at ver-
densøkonomien var på vej ind i en krise. Der 
blev derfor i oktober og november uddelt 

»En ny verdensorden vil vinde frem, og den er 
ikke baseret på amerikanske forbrugere.«

PorTeFøljeForVAlTerneS TeMA: 2009

Kristoffer Stensrud 
Porteføljeforvalter i SKAGEN Kon-Tiki
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mangfoldige pengepolitiske pakker til både indskydere, pengemar-
ked og interbankmarked. Vi fik globale rentenedsættelser uden side-
stykke.

Til forskel fra hvad vi tidligere har set, for eksempel under paradig-
meskiftet 1974/75, faldt råvarepriserne som blylod. Verdenshande-
len baseret på handelstal fra oktober og november gik i stå. Alle lå 
inde med for store lagre og havde for store forpligtelser. Investeringer 
og lagre blev skåret ned. Forbrugerne var rådvilde og ængstelige.  
Den onde cirkel blev forstærket for fuld kraft.

Centralbankernes beslutningstagere og politikerne gik efter en 
måneds rådvildhed igen i offensiven. USA’s nye præsident Barack 
Obama har annonceret vor tids største hjælpepakke. Kina og Indien 
har set det søde liv i horisonten, øjner omsider revanche for 400 års 
undertrykkelse og tager nu alle midler i brug for at skabe tillid og 
resultater. Hjælpepakkerne, som skal give realøkonomien direkte sti-
mulanser, vil florere helt op til jul.

Det store spørgsmål er, om de vil virke, og om vi i processen vil se en 
dekobling mellem den vestlige verden og vækstmarkederne.

Havre til død hest i vest skaber ingen vækst
Vesten giver nu havre til en død hest – de vestlige forbrugere. De er 
stærkt gældsatte og har flere kvadratmeter bolig pr. indbygger end 
nogensinde før. Indtægtsfordelingen de seneste år har skabt store 

delvis utilsigtede skævheder. De forgældede vestlige forbrugeres 
præferencer kan gå i retning af øget tryghed og miljøbevidsthed. 
Stimulanserne til forhøjet økonomisk vækst kan med andre ord blive 
mildt sagt moderate.

I verdens vækstmarkeder mangler de fleste derimod stadig det, som 
Vesten opfatter som basisgoder – rent vand, bolig, fast arbejde, de 
personlige transportmidlers frihed osv.

Forskellen på den nuværende situation og sidste gang, problemstil-
lingen var oppe, er, at vækstmarkederne nu evner at forhøje indbyg-
gernes velstand.

Størstedelen af verdens valutareserver befinder sig nu i de globale 
vækstmarkeder. Disse lande har i store træk en god demografi. Et 
højt antal unge bør forhøje de ældres tro på, at man vil tage sig godt 
af dem. Omkostningsniveauet er lavt, og konkurrencedygtigheden 
høj. Over halvdelen af dem, som nu får en højere ingeniøruddannel-
se, har hjemsted i de globale vækstmarkeder. Cirka samme forholds-
tal gør sig gældende for bioingeniører, læger og forskere.

Evnen er til stede, og viljen også. En ny verdensorden vil vinde frem, 
og den er ikke baseret på amerikanske forbrugere.

Dekoblingen er ikke død, kun forsinket.  
Billedet viser Jorden set fra månen.  
(Foto: Nasa/Bloomberg).
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Den asiatiske befolkning tæller 3,5 milliarder 
mennesker og har en ung befolkning, som 
er vokset op i en tid med økonomisk vækst i 
vildt tempo. Lad os sætte dette i perspektiv. 
Selv om Asien udgør 51 procent af verdens 
befolkning, er befolkningens købekraft lav. I 
2007 var det samlede forbrug i Asien, Japan 
undtaget, kun 3,3 billioner dollar, sammen-
lignet med USA, hvor forbruget var på 9,7 bil-
lioner dollar, og Europa på 6,9 billioner dol-
lar. Man kan dårligt forvente, at Asien skal 
absorbere Vestens overskud af biler, læger 
og tøj, nu hvor amerikanske forbrugere ikke 
længere har råd til dem. Hvordan vil asiater-
ne opføre sig i det globale stormvejr, vi nu er 
inde i? De vil selvfølgelig reducere forbruget 
ligesom alle andre. Det blev bekræftet i den 
seneste undersøgelse af stemningen hos 
asiatiske forbrugere gennemført af Master-
card i fjerde kvartal af 2008 (se illustrationer 
på side 13).

Undersøgelsen viser blandt andet, at stem-
ningen var på sit højeste i andet kvartal af 
2007, hvor råvarepriserne var rekordhøje, og 
inflationstrykket tilsvarende. Stemningen er 
nu dalet, og niveauet ligger under det histori-
ske gennemsnit. Eneste trøst er, at niveauet 
fortsat ligger ganske højt over det deprime-
rede niveau fra finanskrisen i Asien i slutnin-
gen af 90’erne.

Mådeholdne, men tillader sig luksusvarer
Den gode nyhed er, at asiatiske forbrugere 
har været sparsommelige også under de 
seneste års økonomiske opgang. De har op-
bygget en god buffer til at gå nedgangstider 
i møde. Mange asiater er sparere af natur. En 
holdning mange mener, har rødder i etniske 
kineseres konfusianske lære, som har spredt 
sig til store dele af regionen. Myndighederne 
i Asien har historisk ikke stimuleret befolk-
ningen til at bruge penge, da de har fokuse-
ret på eksport frem for forbrug. Offentlige 
sociale sikkerhedsnet er desuden så godt 
som fraværende, og asiaterne har derfor lært 
at passe på sig selv og selv spare op til gode 
og dårlige tider.

Effekten af denne forsigtighedskultur er, at 
opsparingskvoten i Asien udgør mere end 30 
procent af bruttonationalproduktet (BNP). 
I Kina er opsparingskvoten tæt ved 50 pro-
cent, mens den i USA har været negativ. 

Dette forekommer at være i strid med asia-
ternes forkærlighed for dyre mærkevarer. 
Luksusvarer bliver muligvis betragtet som en 
sjælden belønning for enkel livsstil – og er 
selvfølgelig symbol på en materiel velstillet-
hed, som hidtil har været godt gemt. 

Fortsat mærket af Asien-krisen
Selv om Asien-krisen i dag er et falmet minde 

i Europa, har denne finansielle krise sat dybe 
psykologiske spor hos asiaterne. Faktisk tog 
det i mange asiatiske lande seks-syv år, før 
væksten i økonomien igen kom op på det 
samme niveau, som den havde været i 1997. 
Befolkningens aversion mod at låne penge 
blev forhøjet efter at have oplevet et betyde-
ligt formuetab og øget arbejdsløshed.

I dag er husholdningernes gæld i Asien langt 
under 100 procent af BNP (se illustrationen 
på side 13). I Kina bliver 80 procent af alle 
bilkøb betalt kontant. En forsigtig udlåns-
politik, kombineret med en modvilje mod at 
låne penge, har medført, at forholdet mel-
lem udlån og indskud i regionens banker er 
forhøjet siden Asien-krisen, Korea og Taiwan 
undtaget. Korea ser ud til at have en kortere 
hukommelse, og taiwaneserne undgik i prak-
sis krisen, i og med at deres virksomheder 
var tæt knyttet til amerikansk økonomi.

Forholdet mellem udlån og indskud er for 
øjeblikket godt 80 procent, mens forholds-
tallet i USA ligger på over 100 procent. Asia-
tiske banker er derfor i stand til at fortsætte 
med udlån trods begrænset adgang til kredit 
i resten af verden.

Forbruget daler i byerne – mere stabilt i 
landsbyerne
Friske tal viser, at den del af den asiatiske 

Kan asiatiske forbrugere  

redde verden? 
Drømmen om Asien som den næste forbrugerstormagt har fortryllet internationale investorer 

i det stærke opgangsmarked, vi har haft de seneste år. Men investorerne er chokerede over 
faldet i de asiatiske aktier og er ved at blive desillusionerede. er de asiatiske forbrugeres 

adfærd for volatil, eller er investorerne blevet vildledt?

PorTeFøljeForVAlTerneS TeMA: 2009

Lilian Pang 
Porteføljeforvalter i SKAGEN Global 

»Luksusvarer bliver muligvis betragtet som en 
sjælden belønning for enkel livsstil –velstillet-
hed, som ellers havde været godt gemt.«
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befolkning, som er tættest knyttet til eksport og finans nu har redu-
ceret sit forbrug. I kinesiske storbyer som Shanghai og Guangzhou 
ser man, at forbruget aftager, mens landsbyerne har stået imod. Det 
reflekterer sandsynligvis myndighedernes tiltag såsom øget forbrug 
på infrastruktur på fastlandet i Kina og planer om at give subsidier til 
landsbybefolkningen.

Asiatiske forbrugere vil sandsynligvis lægge bånd på deres forbrug i 
de svære tider, vi er inde i. Deres opsparede midler, tilgængelig kre-
dit og myndighedernes støttende tiltag betyder, at de vil være mere 
modstandsdygtige over for nedgangsperioden end mange andre dele 
af verden. Når verdens økonomier bliver raskmeldt, vil indtægterne 
stige igen – og dermed også forbruget. Det vil være uklogt at for-
vente, at asiatiske forbrugere vil påbegynde en forbrugsfest. Hvem 
er i stand til at fortrænge smerten fra to finansielle kriser inden for en 
kort tiårsperiode? Men de vil huske de gode gamle sparedyder.

Lilian Pang er fra Singapore, hvor hun har arbejdet som investerings-
chef for asiatiske aktier i 13 år, senest som leder af Asian Equities i 
Deutsche Asset Management. Hun har et halvt års anciennitet i  
SKAGEN Global.

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Ki
na

In
di

a

In
do

ne
si

en

Pa
ki

st
an

Fi
lip

pi
ne

rn
e

Vi
et

na
m

Th
ai

la
nd

Ko
re

a

M
al

ay
si

a

Ta
iw

an

H
on

gk
on

g

S
in

ga
po

re

Kilde: Morgan Stanley

H
us

ho
ld

ni
ng

sg
æ

ld
 %

 B
N

P

Boliglån
Andre forbrugslån

HUSHOLDNINGERNES GÆLD I ASIEN

Husholdningernes gæld er langt lavere end BNP på grund af asiatisk aversion mod 
at låne penge.

Thailand

Singapore

Malaysia

Indonesien

Hongkong

Asien

2010

Kilde: Mastercard Consumer Sentiment Survey

0 30 40 50 60 70 80 90

4Q08
Asien-krisen, gennemsnit
Historisk, gennemsnit 

STEMNINGEN HOS ASIATISKE FORBRUGERE

Depressionens negative spiral
I bogen ”The Debt Threat” fra 1998 har Tim Congdon  
beskrevet, hvor omfattende og langsigtede konsekvenser  
et negativt chok i økonomien kan få. Han skriver:

”Hvad der end blev gjort rigtigt eller forkert under Depres-
sionen, så havde perioden under alle omstændigheder stor 
betydning for den næste generations holdninger, attitude og 
politik. De 25 år forud for børskrakket i 1929 var præget af en 
stadigt stigende optimisme angående økonomiske fremtidsud-
sigter samt en øget risikovilje hos finansmarkedets aktører. De 
25 år efter 1929 var kendetegnet ved en stadig tvivl om frem-
tidig vækst samt opgangstidernes styrke og stabilitet, og en 
ekstrem skepsis over for at låne penge af finansinstitutioner.”

Stemningen hos forbrugerne befinder sig på niveauer et godt stykke under det 
historiske gennemsnit, men pænt over bundniveauet for finanskrisen i Asien for  
ti år siden.

Asiatiske forbrugere har været mådeholdne også under sidste års 
økonomiske opsving. Billedet viser fodgængere og handlende i det 
berømte Causeway Bay-distrikt i Hongkong. (Foto: Bloomberg).
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Der opstår også moder inden for selskaber 
og aktier, og de fører til irrationelt høj værdi-
fastsættelse. Modefænomener er, som man-
ge sikkert ved, ikke noget, SKAGEN Fondene 
kaster sig over. Snarere tværtimod. Upopu-
lære selskaber kan repræsentere unikke in-
vesteringsmuligheder, i og med at der ofte er 
lave forventninger til dem. 

Der skal imidlertid findes katalysatorer, trig-
gere, som kan føre til, at det upopulære sel-
skab bliver mere populært hos investorerne. 
Og går det upopulære selskab hen og bliver 
mægtig populært, er tiden inde til at indkas-
sere gevinsten – og skifte det ud med et an-
det upopulært selskab.

Et godt eksempel fra vores portefølje på et 
selskab, som er gået fra at være upopulært 
og undervurderet til sin fulde vurdering, er 
den brasilianske sparekasse Banco Nossa 
Caixa.

SKAGEN investerer i enkeltselskaber, men 
enkelte steder findes mere end ét selskab, 
som er Undervurderet, Underanalyseret og 
Upopulært. Brasilien har de seneste år været 
et af den slags steder, og vi har derfor haft 
mange investeringer dér. Som mere indeks-
orienterede forvaltere ville udtrykke det, har 
vi haft en overvægt af investeringer i Brasi-
lien.

196 procents stigning
En af SKAGENs bedste investeringer i 2008 
var den brasilianske sparekasse Banco Nossa 
Caixa, som gav et afkast på 138 procent. Det 
store spring i kursen kom, da Banco do Brasil 
bød ind på banken. Da vi i 2007 begyndte at 
købe aktier i banken, fandtes der ikke en ene-
ste købsanbefaling af selskabet. 

Som følge af at banksektoren i Brasilien er 
inde i en konsolideringsfase, var et opkøb af 
Banco Nossa Caixa en af vores triggere for 
en kursstigning. Desuden lagde vi mærke til, 
at analytikerne kun brugte begrænset tid på 
denne relativt lille sparekasse, ikke mindst 
fordi mulighederne for kommissionsindtægter 
var små. De få analyser, som eksisterede, var 
også af meget dårlig kvalitet. Med andre ord: 
Banco Nossa Caixa var ikke kun undervurde-
ret, men i højeste grad også underanalyseret.

eletrobras et nyt Petrobras? 
En anden vigtig bidragyder til resultaterne i 
2008 er vores investering i Brasiliens største 
el-producent, Eletrobras. Svage historiske 
meritter og statslig dominans på ejersiden er 
centrale årsager til, at selskabet længe har 
været upopulært blandt investorerne.

Eletrobras-aktien har en overvægt af salgs-
anbefalinger og en minimal andel udenland-
ske aktionærer. Ja altså bortset fra os, der i 
skrivende stund ligger inde med fire vægtige 
procent af selskabets aktiekapital.

Eletrobras minder i dag meget om den si-
tuation, som det hurtigtvoksende brasili-
anske olieselskab Petrobras befandt sig i 
ved udgangen af 90’erne. På det tidspunkt 
var udsagn som ’forvirrende’, ’endnu en in-
vestorskuffelse’ og ’ufordelagtige statslige 
udspil om priser’ fremherskende i analytiker-
nes beskrivelse af selskabet. Dette billede 
ændrede sig langsomt, men sikkert i takt 
med større gennemsigtighed i regnskabsaf-
læggelsen, ny ledelse, voksende reserver og 
parallelnotering på New York-børsen. Petro-
bras-aktien er siden 1999 steget med 867 
procent, opgjort i norske kroner. Det årlige 
gennemsnitlige afkast var i samme periode 
på 25,5 procent.

19 ud af 21 analytikere, som følger Petro-
bras, er i dag positive, og der findes i øjeblik-
ket ikke en eneste salgsanbefaling på aktien.

Verdens største udsalg
På trods af at Eletrobras er et af Brasili-
ens største selskaber, med en kapitaliseret 
værdi på 29 milliarder brasilianske real, er 
selskabet fraværende på store investorkon-
ferencer. Sandsynligvis fordi kun få beder 
om at møde dem.

En ting er at være upopulær og underana-
lyseret, men er Eletrobras også undervur-
deret? I og med at vi har investeret relativt 
tungt i dette selskab, er vores svar ikke over-
raskende: Ja, det er endda betydeligt under-
vurderet.

Eletrobras har i dag en vandkraftkapacitet 
på 50 TWh, svarende til 40 procent af Norges 
samlede kapacitet, og er dermed verdens 
største vandenergiproducent. Ser vi bort fra 
finansielle aktiver, er energikapaciteten vur-
deret til en fjerdedel af de internationale pri-
ser på kapacitet. Prisen ligger på en brøkdel 
af omkostningerne ved genanskaffelse.

Historisk lave energipriser i Brasilien har be-
tydet, at kapitalafkastet har været historisk 
ringe. Det er dog ved at ændre sig til det bed-
re. Underinvesteringer i energikapaciteten de 
seneste 5-6 år har betydet, at efterspørgslen 
er ved at overstige udbuddet. Store investe-
ringsbehov fremover vil også medføre, at 
efterspørgslen på privat kapital stiger, og 
dermed kravet til egenkapitalafkastet.

Sidste år har vi set en klar stigning i opnåede 
kontraktpriser på nye projekter. Stigende ka-
pitalafkast er en af de vigtigste katalysatorer 

SKAGenS investeringsfilosofi kan sammenfattes til vores tre U’er: Upopulær, Underanalyse-
ret og Undervurderet. Selskaber, som opfylder et eller flere af disse, kan være guldrandede 

investeringer. Men tålmodighed skal der til.

Det kræver tålmodighed at  

lave guld af granit

PorTeFøljeForVAlTerneS TeMA: 2009

Knut Harald Nilsson 
Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki
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for en opvurdering af selskabet. Ledelsens mål er, at investeret kapi-
tal i nye projekter skal have et realafkast på 10-11 procent.

Behov for gæld for at øge eK-afkastet
Eletrobras befinder sig i dag i en meget behagelig finansiel situation, 
gældfri og med store finansielle fordringer. Nye projekter kan med an-
dre ord finansieres med optagelse af gæld uden fare for soliditeten, 
og det kan være et godt bidrag til forhøjet afkast af egenkapitalen.

Der er også sket positive ting internt i selskabet. Eletrobras blev efter 
to års ventetid sidst i oktober børsnoteret på New York-børsen. Det 
åbnede for, at flere institutionelle investorer kan investere i selska-
bet. En vigtig pointe er også, at børsnoteringen i USA forventes at 
føre til større gennemsigtighed i regnskabsresultaterne.

ny ledelse
Selskabet har rekrutteret en ny ledelse til sin distributionsvirksom-
hed, som i flere år har kørt med betydelige tab. Den nye ledelse kan 
udvise gode meritter fra en af Eletrobras’ mest succesrige konkurren-
ter. Målet er at få virksomheden i plus i løbet af 2009.

Vi forventer også, at selskabet rydder op i en gammel sag om udbyt-
te. Ejerne af de ordinære aktier har et akkumuleret krav på udbytte 
flere år bagud. Omkostningerne derved er ganske vist afsat i selska-
bets balance, men ved at indfri kravene forsvinder den usikkerhed, 
som er knyttet til posten.

Vil værdifulde klimacertifikater blive tildelt?
En sidste faktor, som vi endnu ikke har set noget fokus på: Den 
kendsgerning, at vandkraft er en fornyelig energikilde, giver Eletro-
bras mulighed for at få tildelt værdifulde klimacertifikater, som kan 
sælges til forurenende industriselskaber.

Eletrobras-aktien prisfastsættes ved årets udgang med en rabat 
på 68 procent i forhold til bogført egenkapital – som kun består af 
materielle aktiver. Dette implicerer en forventning om et fremtidigt 
afkast på egenkapitalen langt under selskabets krav om afkast. En 
vellykket omstrukturering af distributionsselskaberne forhøjer alene 
egenkapitalafkastet med 1,5 procentpoint, fra det nuværende 6,0 
procent.

Intet er risikofrit
En investering er selvfølgelig altid behæftet med usikkerhed og ri-
siko. Kommende genforhandlinger af koncessioner, som udløber fra 
2015, er eksempler herpå, men som helhed opvejer positivsiden risi-
koen med en klar margen.

Vi venter nu på en yderligere opvurdering af selskabet, efterhånden 
som flere katalysatorer bliver udløst, og andre investorer og analyti-
kere forhåbentlig får øje på de samme merværdier som os. Imens kan 
vi glæde os over et udbytteafkast på syv procent. Det er ikke at forag-
te, når renteniveauet over hele verden er i frit fald.

SKAGEN har flere investeringer i Brasilien. En af dem er verdens største energiproducent, Eletrobras, her repræsenteret med kraftværket 
Itaipu. (Foto: Itaipu).
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Hvordan man klarer den udfordring, at de fle-
ste gerne vil have flere kontanter i tegnebo-
gen, har faktisk en hel del at gøre med det, 
som i øjeblikket sker i den virkelige verden. 
Det har især meget at sige, hvordan pengenes 
værdi udvikler sig i 2009 og de kommende år.

De store banktab har reduceret tilliden til 
bankerne drastisk. Penge i banken er ikke 
det samme som penge i hånden. En måde at 
udtrykke denne mistillid er at opbevare flere 
af pengene i tegnebogen.

Nu er det ikke først og fremmest almindelige 
husholdninger og virksomheder, der ønsker 
at øge deres beholdning af kontanter. Mistil-
liden er størst bankerne imellem, og banker-
ne er meget mindre interesserede i at have 
penge ude hos hinanden. 

Bankerne har deres tegnebog i  
centralbanken
Et alternativ er selvfølgelig at have flere kon-
tanter liggende i hvælvet. Men det er uprak-
tisk, og man går glip af renteindtægter. Det 
relevante alternativ for en bank er at have 
flere penge på konto i centralbanken. For en 
bank er indskud i centralbanken det samme 
som at have penge i tegnebogen. Central-
bankindskud kan frit omveksles til sedler, og 
sådanne indskud kan bruges til betalinger 
bankerne imellem. Det sidste sker ganske 
enkelt ved at bede centralbanken flytte pen-
ge fra én banks konto til en andens. 

Men tilbage til den tænkte situation, hvor 
alle gerne vil ligge inde med en større mæng-
de kontanter. Hvis man kalkulerer med ban-
kernes ”tegnebøger”, ud over folks kontan-
ter, er man ikke langt fra en beskrivelse af et 
vigtigt aspekt ved den finansielle krise.

Behovet for flere penge kan i princippet dæk-
kes uden nødvendigvis at øge pengemæng-
den. Man kan øge værdien af de penge, som 
allerede findes. 

Penge bliver mere værd, når priserne falder  
Hvad man ønsker af de likvide midler, er at 
være i besiddelse af en vis købekraft. Du kan 
for eksempel ønske at have penge nok til to 
ugers forbrug af dagligvarer, i stedet for en 
kontantbeholdning svarende til én uges køb-
mandsvarer. Hvorvidt tegnebogen vokser fra 
et til to hunderede dollar, eller om købekraf-
ten af en 100-dollarseddel fordobles, kom-
mer derfor ud på et.

En økonomi, som er overladt til sig selv, for-
højer pengenes værdi ved at lade priserne 
falde. Ikke kun ved at den ene og den anden 
pris sænkes, men ved at presse det generelle 
prisniveau ned. Hvis pengenes værdi skal for

2009 – året,  hvor alt 

bliver rigtig billigt?
Forestil dig en økonomi, hvor de fleste mennesker har 100 dollar i tegnebogen. 

Hvad vil der ske, hvis alle gerne vil have 200 dollar i tegnebogen?
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Erfaringen fra Japan tyder på, at øget pengemængde ikke på kort sigt formår at 
opfylde hele pengebehovet.

PorTeFøljeForVAlTerneS TeMA: 2009

Torgeir Høien, porteføljeforvalter i  
SKAGEN Tellus og SKAGEN Avkastning
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dobles, må forbrugsindekset halveres.  
Økonomien skal med andre ord ind i en kraftig deflation. 

Kraftig deflation er ikke ønskværdig. Det skyldes, at de fleste kontrak-
ter er skrevet uden hensyn til en sådan eventualitet. 

For eksempel er kun de færreste gældskontrakter indeksregulerede. 
Det betyder, at et fald i prisniveauet medfører en tilsvarende forhø-
jelse af den reelle gæld. Arbejdskontrakter justeres ofte i forhold til 
ændringer i forbrugsindekset, men som regel kun tilbagevirkende. 
Deflation betyder derfor typisk, at de reelle lønomkostninger stiger. 
Heller ikke alle priser på forbrugsvarer er fleksible på kort sigt. Det vil 
sige, at priserne reelt stiger, selv om de nominelt næsten står stille.

Alt i alt er sagen den, at voldsom og uventet deflation ud over at 
omfordele indtægter kan medføre et kraftigt fald i produktion og be-
skæftigelse. Især hvis økonomien som udgangspunkt er sat skakmat, 
som det er tilfældet nu. Deflation kan i værste fald forvandle  
recessionen til en depression, som i 30’erne.

Trykkeri i højeste gear
Heldigvis findes der et alternativ til deflation. Ønsket om at råde over 
flere penge kan simpelthen tilfredsstilles ved at trykke flere. Og det 
er netop, hvad der er sket de seneste måneder, især i USA, men også 
i mange andre lande.

Nu er det først og fremmest bankerne, som efterspørger flere penge. 
Hvad centralbankerne har gjort, er at købe en masse værdipapirer 
af bankerne og derudover lånt dem et bjerg af penge. Hvor kommer 
disse penge fra? Ud af den blå luft. Centralbankerne krediterer ban-
kernes konti med digitale pengesedler.

Bankernes behov for likviditet accelererede efter Lehmann-kon-
kursen. Fra september til december blev bankernes indskud i den 
amerikanske centralbank Fed hundreddoblet! Når man medregner 
seddelomløbet – som var meget større, men nu har dæmpet sig me-
get mere – vil det sige, at Fed har fordoblet den såkaldte basispenge-
mængde ved udgangen af 2008.

Der er sandsynligvis endnu mere i vente. Den japanske centralbank 
øgede for at bremse deflationen basispengemængden, så den ud-
gjorde 22 procent af bruttonationalproduktet fra 2003. I USA udgør 
den pengemængde, som Fed har skabt, lidt over 10 procent af brutto-
nationalproduktet. Der er annonceret flere nye låneprogrammer, som 
vil lette bankernes adgang til nye penge fra centralbanken radikalt. 

Kan føre til massiv inflation 
Det er selvfølgelig ikke bekymringsfrit at løse økonomiens likvidi-
tetsbehov ved at trykke nye penge. Når økonomien revitaliseres, vil 
bankernes efterspørgsel på penge gå stærkt tilbage. Bankerne vil så 
ønske at ligge inde med aktiver med bedre indtjeningsmuligheder i 
stedet for en masse indskud i centralbanken.

Som da pengebehovet blev forhøjet, er der to måder at klare denne 
udfordring. En mulighed er, at pengene falder i værdi, så længe øko-
nomien ønsker at holde på hele den oppustede pengemængde. Men 
det medfører massiv inflation med mange af de samme uheldige kon-
sekvenser som kraftig deflation. Alternativet er, at centralbankerne 
er hurtige på aftrækkeren og reducerer pengemængden, så snart 
pengebehovet aftager.

Det skal nok gå godt. Mange af de låneprogrammer, som er blevet 
etableret, afvikles automatisk, når bankerne kommer på fode. Hvor 
der kan blive problemer, er, hvis centralbanken er blevet brugt til at 
finansiere store underskud på statsbudgettet.

Centralbankerne må sælge aktiver for at hive penge ind. Det kan 
blive vanskeligt, hvis aktiverne blev købt, fordi ingen i den private 
sektor har villet eje dem. Salg af statsobligationer fra centralbankens 
balance er også problematisk. Når centralbankerne sælger statsobli-
gationer, stiger den offentlige sektors finansomkostninger mod den 
private sektor. Så må skatteindtægterne i vejret, eller der må skæres 
i andre udgifter. Og det kan blive politisk ubehageligt.

Deflationen spøger på kort sigt
Erfaringen fra Japan tyder på, at øget pengemængde ikke på kort sigt 
formår at opfylde hele pengebehovet. Inflationen vil derfor sandsyn-
ligvis i den kommende tid falde i mange lande.

I USA faldt prisniveauet med 3,5 procent fra juli til december 2008. 
Det skyldtes til dels lavere energiprisers direkte effekt på prisniveau-
et, men der er sandsynligvis også tale om et deflatorisk pres fra øko-
nomiens pengeside. Den såkaldte kerneinflation er ligeledes aftaget, 
og det kan tænkes, at den i perioder i 2009 vil være negativ. Også 
andre lande har hurtigt aftagende inflation. Måske kommer der også 
svagt aftagende inflation i Storbritannien og eurozonen.

Eftersom denne udvikling bliver mødt med rentesænkninger og kraf-
tigt øget pengemængde, er deflationspresset sandsynligvis forbi-
gående. Så forbigående, at der allerede om et år enkelte steder kan 
opstå et inflationsproblem.

Udfordringen bliver sandsynligvis størst i USA. Det er i finanskrisens 
epicenter, at man er gået længst med at oppuste centralbankens ba-
lance. Og det er her, at statsfinanserne belastes mest. 

At gøre det, der bør gøres med pengepolitikken, når kreditmarkedet 
tør op igen, kan politisk set blive en sej udfordring for  
Obama-administrationen.

Det bliver sandsynligvis USA, som får den største politiske udfordring, 
når kreditmarkedet atter tør op. (Foto: Bloomberg).
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SKAGEN giver i denne årsrapport ordet til Jim 
Rogers. Han udtaler sig om emner, som SKA-
GEN ikke kommenterer, og sætter derved vores 
eget syn på tingene (præsenteret på de foregå-
ende sider) ind i et større perspektiv, således 
at vores kunder kan foretage reflekterede valg 
omkring deres egen opsparing. 

Jim Rogers, forhenværende partner med  
Georges Soros, var på SKAGENS Nytårskon-
ference 2007 skeptisk over for aktier, ”bul-
lish” over for råvarer og mente, at dollaren 
og det amerikanske boligmarked ville blive 
kraftigt svækket. De, som fulgte Rogers’ råd, 
tjente masser af penge frem til sommeren 
2008. Så strammede det til i råvareklassen.

Rogers mente også, at Kina i dette århund-
rede igen ville blive verdens førende nation, 
sådan som for 400 år siden. USA’s æra ville 
til gengæld definitivt være forbi. Verdens 
største økonomi vil blive ramt af den hidtil 
værste kreditboble, sagde Rogers dengang  
– for snart to år siden.

Samme år solgte Rogers sin bolig på Manhat-
tan i New York og flyttede til Singapore med 
kone, barn og kinesisk barnepige. Lige akkurat 
tids nok før kreditboblen indhentede ham.

At kinaglade Rogers flyttede til Singapore og 
ikke Hongkong eller Shanghai, skyldtes, at den 
dårligere luft i disse byer ikke var forenelig med 
en allergiplaget familie.

Den Store Depression II
Der hersker ingen tvivl om, at Jim Rogers har 
gjort mange ting rigtigt på investeringsfron-
ten. Han var dog ikke forberedt på efterårets 
megabrist i det, som har været hans decide-
rede favoritklasse i de seneste ti års investe-

ringer. Men på langt sigt er han ikke bekym-
ret. Som han for nylig udtalte til magasinet 
Fortune: – I de kommende år vil der udvikle 
sig en dramatisk mangel på råvarer. Verdens 
fødevarelagre befinder sig allerede på det 
laveste niveau i 50 år, hvilket kan udvikle sig 
til Den Store Depression II.

Kinas århundrede, men væksten  
falder kraftigt
– Jim Rogers, du sagde i Oslo for to år siden, 
at dette århundrede vil blive Kinas, efter at 
USA og Storbritannien har været klodens 
herskere de foregående to. Tror du, med det 
dramatiske tilbageslag vi nu ser i verdensøko-
nomien, at det vil lykkes Kina at stimulere sin 
egen økonomi tilstrækkeligt til at opretholde 
en fortsat høj vækst?

– Kina har implementeret et enormt program 
for investeringer i infrastruktur og andre byg-
ningsværker. Derudover skal de foretage store 
satsninger inden for jordbrug og vandforsy-
ning. Jeg tror imidlertid ikke, at væksten frem-
over kommer i nærheden af, hvad vi har set 
de seneste år. Dertil er vækstimpulserne fra 
resten af verden alt for svage.

– Tror du på de nøgletal, som de kinesiske 
myndigheder serverer?
– Nej, men jeg tror i det hele taget ikke på tal 
fra nogen lande.

Decoupling – en sindssyg historie
– Har du nogensinde troet på historien om, at 
verdens vækstmarkeder, med Kina i spidsen, 
vil kunne vokse med en relativt høj væksttakt, 
hvis USA og resten af den vestlige verden 
kom ind i recessionslignende tilstande?
– Nej, det er og bliver sindssygt at tro på noget 
sådant.

– Selv om råvaremarkederne er gået rabun-
dus, tror du stadig på, at der er en megatrend 
i råvarer. Hvordan kan det være?
– Ophørte bullmarkedet for aktier, da det kol-
lapsede efteråret 1987? Vi har nu været igen-
nem en historisk periode, hvor investorerne 
har været tvunget til at sælge de aktiver, som 
det har været muligt at sælge, uanset prisen. 
Det er højst sket otte-ni gange i de seneste 
100-150 år. At det, som sker nu, er historisk, 
betyder ikke, at det er sjovt.

nøglen til succes
– Hvad er nøglen til succes på et så irrationelt 
marked?
– Du må finde investeringer, hvor det basale 
er uspoleret. Fundamentet i selskaber som 
General Motors og Citigroup er mildt sagt 
stærkt svækket. Det, som er sket nu, gør det 
faktisk endnu mere interessant at investere 
i råvarer. Bønder kan i dag ikke opnå lån til 
køb af gødning. Mineselskaber kan ikke få 
lån til at ekspandere og lukker en stor del af 
produktionen ned.

– Udbuddet på alle råvarer reduceres fortsat, 
og det basale bliver styrket. I modsætning til 
det, som er tilfældet for andre aktivklasser. 
Råvarer vil derfor være noget af det bedste, 
man kan investere i fremover.

USA og dollaren er verdens mest  
usikre tilflugt
– På Nytårskonferencen var du, med rette, 
stærkt bekymret for et USA, som er ved at 
drukne i gæld, og forventede et kraftigt fald i 
dollaren. Efterårets flugt ind i det sikre har ført 
til et kraftigt comeback for dollaren. Hvad tror 
du, vil ske fremover?
 – Det sikre? Der findes ikke noget, som 
bare ligner sikkerhed i dagens USA. Gælden 

Manden, der har fået et råvareindeks opkaldt efter sig, mener, ikke overraskende, at råvarer 
fortsat er det bedste, man kan investere i. SKAGen har spurgt, om hans stærke tro på råvarer 

er intakt også efter det kraftige fald i efteråret 2008.

Vild med Kina og råvarer:    
jim rogers  

InTerVIew j IM roGerS
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fortsætter med at vokse, og der trykkes et kolossalt antal nye dol-
lar. Den amerikanske dollar har oplevet et rally, fordi ”alle” har haft 
knaphed i dollar. Når positioner skal likvideres, bliver man nødt til 
at dække sine dollarpositioner ind, og dollaren har oplevet et falsk 
rally. Hvis du havde læst mine anbefalinger tidligere på året, havde 
du fået med, at jeg har regnet med dette rally, netop med den nævnte 
begrundelse.

– Er dollaren på vej ned ad bakke igen, nu hvor de fleste har dækket 
deres positioner ind?
– Jeg har benyttet rallyet til at skille mig af med de sidste positioner, 
jeg havde i dollar. Ja, jeg tror, dollaren skal en stor tur ned igen. Den er 
oppumpet og er sandsynligvis en valuta, som er på vej mod sin under-
gang. Det er ikke umuligt, at USA inden for to-tre år vil misligholde sine 
låneforpligtelser. Amerikanske statsobligationer er USA’s sidste boble 
i denne cyklus. Var der nogen, der sagde noget om sikkerhed?

Amerikanske aktier kan blive halverede    
– Du har tidligere ment, at investorerne fremover skulle være forsigtige 
med aktier. Heller ikke det var et dårligt råd. Det globale aktiemarked er 
blevet halveret i løbet af nogle få måneder. Hvad mener du om det frem-
tidige aktiemarked, og er der særlige markeder, du vil fremhæve? 
Jeg dækkede de fleste af mine kortsigtede positioner ind ved salgs-
klimakset i oktober. For de penge, som blev realiseret, købte jeg flere 
råvarer samt kinesiske og taiwanske aktier plus japanske yen.

Rogers har udtalt til magasinet Fortune, at han tror, at det amerikan-
ske aktieindeks Dow Jones i længden kan blive halveret i værdi. Til 
den tid vil han købe amerikanske aktier igen – hvis han stadig er sol-
vent, siger han.

Fik 16 mio. dollar for huset – og stak af til Singapore
– Du frygtede et smæk på det amerikanske boligmarked og fik ret. Du 
annoncerede også, at du ville sælge dit hus på Manhattan og flytte til 
Singapore. Lykkedes det dig at sælge, inden boblen bristede?
– Jeg solgte den 17. december 2007. Hvad prisen angår, så svarer jeg 
normalt ikke på den slags. Men da det er offentliggjorte tal i USA, så 
fik jeg 16 millioner dollars. Det var en million højere end prisforsla-
get. Ifølge pressen er det den højeste pris, som nogensinde er opnået 
for et townhouse på Manhattans westside.

landbrug – en opstigende stjerne
– Sidst, men ikke mindst: Hvordan tror du kort fortalt, at det vil gå 
med verdensøkonomien i 2009?
– Dårligt for alle, bortset fra nogle sektorer i Asien samt nogle råvarer 
og nogle råvareproducenter. Landbrug kan blive den bedste sektor i 
verden det næste årti. Er man studerende med planer om en MBA, så 
sats på landbrug eller minedrift, lyder rådet fra en ikke alt for optimi-
stisk Jim Rogers – når det kommer til alt andet end råvarer.

james Beeland rogers jr. (66)
Amerikansk investor og finansiel kommentator, blandt andet meget 
benyttet af Bloomberg. Etablerede i 1970 Quantum Fund sammen med 
George Soros. Fonden opnåede i løbet af de første 10 år et afkast på 
formidable 4200 procent. Det brede amerikanske aktieindeks S&P var til 
sammenligning oppe på blot 47 procent.

Jim Rogers står bag råvareindekset Rogers International Commodities 

Index (RICI). Han har arbejdet som professor og er forfatter til flere bøger 
– blandt andet Hot Commodities.

Rogers er også en kendt ”finansglobetrotter”. Han har kørt på motor-
cykel både gennem sit yndlingsland Kina og resten af verden, hvilket 
bragte ham i Guinness’ Rekordbog. Dér kom han også sammen med sin 
kone, da de to kørte Jorden rundt i en specialdesignet Mercedes.  
De var i alt igennem 116 lande.

Jim Rogers talte varmt om Kina  
og råvarer under SKAGENs  
Nytårskonference i januar 2007.

OM JIM ROGERS



s k a g e n  f o n d e n e s  å r s r a p p o r t  2008

PorTeFøljeForVAlTerneS BereTnInG

20

Kristian Falnes 
Porteføljeforvalter SKAGEN Vekst

lavt prisfastsat efter et 

frygteligt år
2008 blev det værste år for andelsejerne i SKAGen Vekst, siden fonden startede for 15 år 

siden. Det er derfor en ringe trøst, at det gik endnu værre for oslo Børs.

SKAGen Vekst

SKAGEN Vekst faldt 54,2 procent i 2008, 
mens Oslo Børs gik 62,7 procent ned. På 
trods af det store fald lå fondens afkast i de 
norske og norsk/internationale aktiefondes 
fortrop. Selskaberne i SKAGEN Vekst er ved 
indgangen til 2009 historisk lavt prisfastsat, 
baseret på både forventet indtjening og bog-
ført egenkapital.

Afkastet i fondens norske del var 7,5 pro-
centpoint bedre end udviklingen på Oslo 
Børs. Den globale del klarede sig imidler-
tid 15,6 procentpoint dårligere end MSCI’s 
verdensindeks. Den relativt svage udvikling 
i fondens udenlandske del skyldes, at vi be-
vidst udnytter det globale mandat til at inve-
stere i konjunkturfølsomme norske special-
erhverv såsom olieproduktion, olieservice, 
råvarer, kapitalvarer og shipping, i selskaber 
med en mere attraktiv prisfastsættelse end 
de norske konkurrenter.

Konjunkturforventningerne faldt betydeligt 
i løbet af 2008. Samtidig faldt prisen på de 
fleste råvarer, herunder olie. Det førte til, at 
Oslo Børs var blandt de børser i verden med 
den dårligste kursudvikling.

lavere risiko – højere afkast
Fondens risiko, opgjort som standardafvigel-
se (kurssvingningerne), var også i det meget 
turbulente år 2008 lavere end Oslo Børs’. 
Mens SKAGEN Vekst sidste år oplevede en 
rekordhøj standardafvigelse på 29,6 procent 
målt i norske kroner, var standardafvigelsen 
for Oslo Børs ekstreme 46,0 procent. Vores 
målsætning om en lavere risiko i porteføljen 
end en typisk rent norsk aktiefond har be-
virket, at kurssvingningerne i SKAGEN Vekst 
hvert eneste år siden lanceringen i 1993 har 
været lavere end for Oslo Børs. Den årlige 
standardafvigelse i SKAGEN Vekst har 

i denne 15-års-periode ligget på 21 procent 
mod 24,6 procent på Oslo Børs.

Forsyning godt – forbrug skidt
Det var forsyning, repræsenteret ved Eletrobras 
(se særskilt tema side 14), som med et afkast 
på otte procent ydede det bedste bidrag til sid-
ste års resultat. Den tabende sektor blev ind-
tægtsafhængige forbrugsvarer med et kursfald 
på lige over 60 procent målt i norske kroner. 
Især skuffede kursudviklingen på den engelske 
elektronikdetailhandel DSG International, som 
ejer Elkjøp, og på norske Hurtigruten. 

Sidstnævnte er, som følge af stor gæld og 
relativt svag resultatudvikling, ved at im-
plementere en refinansieringsplan. SKAGEN 
Vekst vil bibeholde sin ejerandel i Hurtigru-
ten ved delvis at konvertere et konvertibelt 
lån til aktiekapital. Salg af perifer virksom-
hed, bedre rammebetingelser fra staten og 
store beskærelser af omkostningerne bety-
der, at selskabet bør kunne udvise tilfreds-
stillende lønsomhed, selv i en udfordrende 
situation for rejsebranchen.

Markedet for forbrugerelektronik har udvik-
let sig svagt hen ved slutningen af 2008. Det 
afspejles i en svag kursudvikling for LG Elec-
tronics, Samsung Electronics og ikke mindst 
ovennævnte DSG International. Da deres 
værdifastsættelse er lav, og de sidder på en 
relativt stærk markedsposition i forhold til 
konkurrenterne, er alle disse selskaber imid-
lertid bibeholdt i porteføljen. Når det kom-
mer til DSG International, er det især Elkjøp, 
som begejstrer os. 

Meget mindre energi end oslo Børs
Energisektoren var også i 2008 fondens stør-
ste enkelte sektor. Energirelaterede selska-
ber udgjorde ved årets udgang 27,6 procent 

af fonden. Energiaktier udgør til sammen-
ligning over halvdelen af værdierne på Oslo 
Børs. Alene StatoilHydro står for 32 procent 
af Oslo Børs Hovedindeks.

Olieprisens dramatiske udvikling fik stor ind-
virkning på energisektorens kursudvikling i 
2008. Olieprisen steg ved årets begyndelse 
fra at have ligget på ca. 88 dollar pr. tønde til 
næsten 150 dollar i juli, for derefter i løbet af 
efteråret at falde og afslutte året på 40 dol-
lar. Trods det dramatiske prisfald på olie blev 
StatoilHydro med et kurstab på 31 procent 
målt i norske kroner relativ kursvinder i 2008. 
Det var hele 23 procentpoint bedre end Oslo 
Børs Hovedindeks. Energiaktierne i SKAGEN 
Vekst faldt til sammenligning med ca. 37 
procent målt i norske kroner.

Årets største negative begivenhed for fonden 
var konkursen i MPU Offshore Lift. Selskabet 
havde store budgetoverskridelser som følge 
af generelt stigende omkostninger og ringe 
projektstyring ved bygningen af selskabets 
tungløftfartøj i Holland. Investeringen ud-
gjorde ved årets begyndelse ca. 0,5 procent 
af fonden. Derudover blev vi indirekte påført 
tab, i og med at Solstad Offshore, som er en 
af fondens større investeringer, ejede en an-
del på 30 procent i MPU Offshore.

en række opkøb
I 2008 opstod på trods af finanskrise og vok-
sende kredittørke en række situationer med 
opkøb hos vores selskaber i energisektoren. 
Højdepunktet var opkøbet af Revus Energy, 
som blev solgt til tyske Wintershall (BASF). 
Vi fik alle tiders høje pris for selskabet, og 
den afspejlede de fundamentale værdier vi 
mente, lå i selskabet. Derudover solgte vi 
vores aktier i Odfjell Invest, DeepOcean, Dof 
Subsea, Scorpion Offshore, og Wavefield 
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Ineis, enten til hovedaktionærer eller andre aktører med industriel 
interesse.

råvare-massakre
Vores aktier i råvaresektoren blev næsten halveret i værdi. Kombinatio-
nen af svigtende efterspørgsel på færdigvarer og manglende adgang 
til finansiering udløste i andet halvår et dramatisk prisfald på råvarer. 
Flere producenter har øget lagrene i takt med den faldende pris.

Den norske gødningsproducent Yara er vores største investering i sek-
toren. Faldende gødningspriser i løbet af efteråret 2008 har bevirket, 
at selskabet som de fleste andre råvareproducenter må konstatere en 
betydelig resultatnedgang i 2009. Yara er imidlertid i besiddelse af et 
unikt salgsapparat og har lave produktionsomkostninger – det tyder 
på, at selskabet med tiden vil opnå højere afkast på investeret kapital 
end de fleste af konkurrenterne.

Shipping længere ned
Der skete kun mindre ændringer inden for kapitalvarer, service og 

transport sidste år. Den omfattende reduktion inden for skibsværft 
og rederier fortsatte i 2008. Vi solgte rederierne Solvang (gas), Pre-
muda (bulk) og Ocean Heavy Lift (tung transport) helt fra. Ringe ef-
terspørgsel og stor tilgang af nye skibe tyder på dårlige markedsud-
sigter for de fleste segmenter inden for shipping.

De selskaber, vi har valgt at beholde i porteføljen, har en betydelig 
markedsandel inden for specialiserede nicher. Det gælder kemika-
lierederierne Stolt-Nielsen og Odfjell, bilfragtselskabet Wilh. Wil-
helmsen, køleskibsrederiet Star Reefers og Dockwise, der bedriver 
tung transport.

Uimodståeligt billig rejsebranche 
Inden for indtægtsafhængige forbrugsvarer solgte vi Volkswagen helt 
fra. Investeringen blev erstattet af franske Peugeot, som er ekstremt 
lavt vurderet i forhold til en ”almindelig” indtjening og desuden vil 
nyde godt af en forventet trend i retning af rimeligere, mindre bela-
stende biler og mere brændstoføkonomiske dieselmotorer.

De fleste forventede en dramatisk nedgangskonjunktur i rejsebran-
chen, og vi fandt, at både krydstogtselskabet RCCL og hoteloperatø-
ren Rezidor, som blandt andet driver Radisson SAS, var uimodståeligt 
lavt vurderet. Ingen af selskaberne har nogensinde været så lavt vur-
deret i forhold til sengekapaciteten som nu. De har begge tilstrække-
ligt store finansielle muskler til at overleve en langvarig konjunktur-
nedgang inden for rejsebranchen.

Inden for forbrugsvarer har vi solgt Lerøy Seafood Group helt fra i 
forbindelse med et tilbud om opkøb. Tilsvarende har vi også solgt 
vores besiddelser i fiskefoderproducenten Nutreco. Vi har købt os ind 
i Cermaq og dermed delvis bibeholdt vores eksponering mod fiske-
opdræt. Cermaqs produktionskapacitet, opgjort som selskabsværdi 

Bonheur og Ganger Rolf figurerer blandt de ti største poster i SKAGEN Vekst. Selskaberne driver via deres datterselskaber tre vindenergianlæg i  
Skotland, og desuden har de yderligere projekter under udvikling i Storbritannien, Irland, Norge, Sverige og Canada. (Foto: Fred. Olsen Renewables).

SKAGen Vekst

 POSTENS
STØRRELSE

KURS* P/E
08E

P/E
09E

SENESTE
P/B

KURS-
MÅL*  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Kongsberg Gruppen
Bonheur
StatoilHydro
Pride International
Ganger Rolf
Eletrobras
Samsung Electronics
Petrobras
LG Corp
DOF
Yara International
Solstad Offshore
Median

3,9
3,2
3,2
3,1
3,0
3,0
2,7
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1

33,2 %

328,0
145,0
113,9

16,0
139,0

24,2
258k
22,8

42,7k
34,0

148,8
58,5

14,3
5,1
6,5
4,4
4,9
7,3
6,5
5,7
5,7
6,2
3,3
4,9
5,7

* beløb i lokal valuta
k − beløb i tusinder

10,3
4,5
8,1
4,7
4,3
7,3
7,4
6,3
5,7
4,9
9,9
3,7
6,0

3,7
1,0
1,8
0,7
0,9
0,3
0,6
1,4
1,2
0,9
1,4
0,6
1,0

400
250
180

50
220

60
600k

40
80k

65
250
160

81 %

NØGLETAL FOR DE STØRSTE SELSKABER I SKAGEN VEKST
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pr. kilo fisk, har aldrig været så lavt prisfast-
sat, siden selskabet blev børsnoteret i 2005. 
Store problemer i Chile bevirker, at væksten i 
udbuddet sandsynligvis bliver negativ i 2009. 
Vi kan sandsynligvis med god vækst i efter-
spørgslen på opdrættet laks imødese højere 
priser og gode margener for fiskeproducenter.

Konkurrenceklimaet hos bananproducenten 
Chiquita Brands er også blevet forbedret. Det 
ser omsider ud til, at EU bliver nødt til at lige-
stille de tidligere kolonier med de sydameri-
kanske producenter. Selskabet nyder desuden 
godt af en markant prisforhøjelse på både ba-
naner og salat i hjemmemarkedet USA. 

Satser på omega-3
Inden for medicin har vi i 2008 øget vores in-
vestering i Pfizer og samtidig taget det norske 
lægemiddelselskab Pronova Biopharma in-
denbords. Sidstnævnte er en førende global 
producent af omega-3-baserede lægemidler 
og eneste producent, som har fået godkendt 
omega-3-baseret medicin af myndighederne i 
USA og EU. Selskabet er med bygningen af en 
ny fabrik i Danmark godt på vej til at fordoble 
produktiviteten.

Ligesom 2007 var 2008 et katastrofeår for 
bank og finans. Selv om det har været en rig-
tig strategi at være forsigtige med traditio-
nelle vestlige banker, har vi i denne sektor 

måttet konstatere en halvering af vores inve-
steringer.

Trist norsk ejendom
Sommeren 2008 var vi garanter for en emis-
sion i det norske ejendomsselskab Norwe-
gian Property, og ved samme lejlighed blev 
selskabet indlemmet i porteføljen. En drama-
tisk forhøjelse af markedets krav til afkast 
ved værdifastsættelse af lejekontrakter har 
bevirket, at kursudviklingen efterfølgende 
har været meget svag. Selskabet drager 
imidlertid fordel af stigende lejeniveauer 
gennem inflationsreguleringer samt lavere 
rente for den del af låneporteføljen, som har 
flydende rente. De nuværende implicitte krav 
om afkast virker attraktive, forudsat at lejer-
ne er stabile og kan klare deres forpligtelser.

Inden for informationsteknologi har vi be-
holdt koreanske Samsung Electronics og 
japanske Kyocera som hovedinvesteringer. 
Begge selskaber har store værdier ud over 
kernevirksomheden, som ikke afspejles i 
aktiekursen. De har desuden teknologiske 
konkurrencefordele, som bevirker, at vi kan 
regne med nyskabende teknologiudvikling 
også i fremtiden. Kyocera er mellem verdens 
førende producenter af solcellepaneler og 
har været en af de mest innovative med hen-
syn til fornyede anvendelsesområder for sol-
energi. I Eltek valgte vi at benytte os af vores 

tegningsrettigheder, i forbindelse med at 
selskabet måtte tilføres ny egenkapital.

Indonesiske mobiltelefoner og Telenor
Inden for telekommunikation valgte vi at 
beholde vores to indonesiske investeringer, 
Telekom Indonesia og Indosat. Selv om både 
større konkurrence og synliggørelse i of-
fentligheden har presset margenerne, er det 
indonesiske marked langtfra modent. Vi tror, 
at selskaberne fortsat har et stort vækstpo-
tentiale. Det afspejles kun i ringe grad i den 
nuværende aktiekurs.

Telenor blev ved årets slutning atter indlem-
met i porteføljen. Efter at selskabet varslede 
en større investering i Indien med tilhørende 
emission på tegningsretten, faldt aktiekursen 
kraftigt – helt ned til 2003-niveau. Selskabets 
værdifastsættelse i forhold til relevante nøg-
letal røg ned på et niveau, vi ikke før har set 
i de otte år, Telenor har været børsnoteret. Vi 
håber, at Telenor vil finde andre finansierings-
muligheder end at bede sine hårdt prøvede 
aktionærer om flere penge i det nuværende 
hårde klima.

SKAGen Vekst

I forrige årsrapport skrev vi, at ”højere risi-
kotillæg og lavere udlånsvilje hos bankerne 
betyder, at man må regne med en del mindre 
opkøbsaktivitet i 2008”. Det viste sig i høj 
grad at blive tilfældet. Alligevel opstod der 
mange opkøbssituationer i vores porte-
føljeselskaber. Hele 14 af aktieposterne i 
SKAGEN Vekst blev opkøbt eller fusioneret i 
2008, mod 18 i 2007.

•	 DeepOcean	blev	købt	af	Trico	Marine
•	 Dof	Subsea	blev	købt	af	Dof
•	 Odfjell	Invest	blev	købt	af	Odfjell	Drilling
•	 Revus	Energy	blev	købt	af	 
 Wintershall (BASF)
•	 Scorpion	Offshore	blev	solgt	til	Seadrill		
 med overtagelsesbeskyttelse
•	 Wavefield	Inseis	blev	solgt	til	CGG	Veritas
•	 Premuda	blev	købt	af	hovedejerfamilien
•	 Ocean	Heavy	Lift	blev	købt	af	 
 Spencer Energy
•	 Lerøy	Seafood	Group	blev	købt	af	 
 Austevoll Seafood
•	 Fast	Search	&	Transfer	blev	købt	af	 
 Microsoft
•	 Network	Electronics	blev	købt	af	Ferd
•	 Software	Innovation	blev	købt	af	Borea
•	 Vmetro	blev	købt	af	Curtiss-Wright
•	 EDB	Gruppen	blev	købt	af	Nordic	Capital

SKAGEN Vekst indlemmede ved udgangen af 2008 atter Telenor i porteføljen. Aktien var blevet 
straffet af markedet efter varsler om en større investering i Indien, med tilhørende emission af 
tegningsretten. Selskabets nøgletal viser, at værdifastsættelsen lå på et niveau, vi ikke har set i 
de otte år, Telenor har været børsnoteret.

OVERRASKENDE MANGE OPKØB I 2008
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SKAGEN Vekst er en aktiefond, som investerer i norske og udenland-
ske selskaber. Mindst 50 procent af midlerne i fonden skal være inve-
steret i Norge, resten skal være investeret i det globale aktiemarked. 
Denne kombination betyder, at fonden kan få del i værdiskabelsen 
i sektorer, som ikke er tilgængelige i det norske marked. Målet for 
fonden er at opnå det bedste mulige risikojusterede afkast gennem 
investering i en aktivt forvaltet portefølje af norske og internationale 
aktier. 

SKAGEN Vekst egner sig til investorer, som ønsker en aktiefond med 
god balance mellem norske og globale selskaber. Fonden har et bredt 
investeringsmandat, som giver stor frihed til at investere i en række 
selskaber, brancher og regioner. Ved at investere i både norske og 
internationale selskaber får du bedre spredning end i et rent norsk 
aktiefond. 

ÅrSTAl AFKAST % reFerenCe- ForVAlTnInGS- AnTAl  SAMleDe
  InDeKS KAPITAl* AnDelSejere oMKoSTnInGer**

2008 -54,22 % -62,68 % 4 702   88 349  1,00 % 
2007 13,37 % 15,03 % 10 814  87 559  1,26 %
2006 28,52 % 28,46 % 10 612 74 547 3,36 %
2005 53,43 % 45,48 % 7 719 61 792 4,50 %
2004 34,18 % 41,00 % 5 158 51 781 3,45 %
2003 44,59 % 29,07 % 3 758 47 334 5,82 %
2002 -14,62 % -24,65 % 2 188 46 153 0,86 %
2001 2,21 % -13,58 % 2 419 46 283 1,27 %
2000 -4,60 % -4,03 % 2 385 44 619 2,18 %
1999 93,79 % 59,37 % 2 177 38 167 7,31 %
1998 -15,21 % -33,51 % 832 19 568 2,46 %
1997 29,72 % 32,37 % 832 13 036 3,74 %
1996 46,46 % 39,03 % 436 6 873 4,01 %
1995 11,91 % 8,87 % 175 4 149 2,95 %
1994 18,91 % 6,94 % 112  1 760 1,58 %

* I millioner kroner
** Læs mere om totale omkostninger i 2008 på side 66
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OVERRASKENDE MANGE OPKØB I 2008

SK AGen Vek st
En håndplukket buket

Børn og unge piger plukker blomster på
en mark nord for Skagen. 1887. Udsnit.  
Af Michael Ancher 
Billedet tilhører Skagens Museum.
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når engelsksprogede taler om et ”four letter word”, drejer det sig gerne om mindre stuerene 
ord. et af dem begynder med s og slutter med t og kan også bruges i Danmark. Der er mange, 

der vil mene, at ordet i det hele taget er rammende for situationen i 2008.

SKAGen Global

Fire bogstaver er også en meget anvendt form 
i akronymer og forkortelser af ofte lange, 
vanskelige tekniske og juridiske beskrivelser 
og koncepter. Sådanne bogstavkombinatio-
ner har haft stor indvirkning på aktiemarke-
derne, det finansielle system og realøkono-
mien i 2008. CMBS, RMBS og ALT-A’s, altså 
ejendomsrelaterede derivater, skabte død og 
ødelæggelse i ABCP og JUNK-markederne (ob-
ligationer). Det førte igen til store tab og kapi-
talbehov i GNMA, FNMA og oSIV’s (Structured 
Investment Vehicle), som benyttes af banker 
– ’o’ er lydløs og står for ”off balance sheet”. 
Fastfrossede muligheder for lånefinansiering 
bidrog endvidere til skrumpende økonomi og 
handel. BRIC og GSCI blev tilmed lammet 
– det vil sige vækstlandene Brasilien, Rusland, 
Indien og Kina samt råvaremarkederne repræ-
senteret i Goldman Sachs Commodity Index.

Stimulanspakker i multimillardklassen i euro 
og dollar står i kø for at blive implementeret; 
det samme gælder de pengepolitiske TARP, 
TALF og ZIRP (Zero Interest Rate Policy), som 
skal stimulere økonomien og sørge for, at ikke 
flere af verdens FORDer og BANKer bukker 
under. For lige at opsummere så var 2008 vir-
kelig et BEAR-marked.

Undgik kollapser
Vi udstødte et par af de mere prosaiske fi-
rebogstavkombinationer undervejs sidste 
år. Udviklingen i SKAGEN Global var i både 
absolutte og relative termer mindre heldig, 
på trods af at fonden havde undgået direkte 
ejerskab i de mange veldokumenterede fi-
nansielle kollapser. Ironisk nok blev fondens 
resultat – i perioder fordi vi undgik sådanne 
investeringer – mindre godt. Fonden faldt 
44,6 procent sammenlignet med verdensin-
dekset, som mistede 37,8 procent. 
Det eneste, som er stigende i et hurtigt fal-

dende marked, er korrelationerne. Afkastet i 
de større globale aktiemarkeder endte inden 
for et overraskende lille interval. Den afgø-
rende forskel var valutamarkedet, som var 
den dominerende årsag til fondens relativt 
svage afkast.

De seneste tre år har det gennemsnitlige år-
lige afkast i SKAGEN Global ligget på minus 
9,2 procent, sammenlignet med verdensin-
deksets minus 13,0 procent. Seneste fem år 
viser fonden en akkumuleret fremgang på 
36,9 procent sammenlignet med reference-
indeksets tab på 11,6 procent. Dette har vi 
opnået med en streng værdibaseret investe-
ringsfilosofi orienteret mod balanceregnskab 
og bred sammensætning af sektorer. En stor 
majoritet af porteføljeselskaberne har udvik-
let sig temmelig godt i løbet af sidste år, især 
med hensyn til forandringen i det økonomi-
ske klima. Værdiskabelsen og forbedringer 
er åbenbart ikke blevet afspejlet i prisfast-
sættelsen af aktierne.

Fokus på balancen
Vi har i hele 2008 skærpet vores fokus på 
strategisk stærke investeringer og mere sta-
bile forretningsmodeller. Det indebærer for-
højede krav til soliditet i balanceregnskabet. 
Vores fokus har været at anskue 2009 og de 
kommende år ud fra gældssætningsgrad og 
behov for refinansiering, eftersom låneom-
kostningerne er steget markant. Porteføljens 
omsætningshastighed var godt 25 procent i 
2008. Det er noget højere end gennemsnit-
tet siden lanceringen, men kan fortsat anses 
som meget lavt. Tolv selskaber var nye eller 
stærkt øgede poster. 27 investeringer blev 
solgt eller betydeligt formindsket. Antallet 
af poster i porteføljen er nu 87 mod 103 året 
før. Koncentrationen af de ti største poster er 
forhøjet betragteligt i løbet af året.

Petrobras ned
Vi har i løbet af året solgt en væsentlig del af 
det brasilianske olieselskab Petrobras, efter 
at det nye Tupifelt og scenariet med 100 dol-
lar pr. tønde olie omtrent var blevet inddis-
konteret. Petrobras er ikke længere mellem 
de ti største poster. Desuden er Transocean 
afhændet. Posten i naturgasproducenten 
Mariner Energy er blevet forøget i løbet af 
året. På trods af selskabets gode portefølje af 
prospekt, reservevækst og disciplineret kapi-
taludnyttelse påvirker de faldende priser på 
naturgas Mariner Energy negativt. Den største 
beholdning i sektoren er det amerikanske 
olieserviceselskab Pride International.

Inden for råvaresektoren har vi solgt Cemex, 
Harmony Gold og Louisiana-Pacific fra. Alle 
på grund af eventuelle risici forbundet med 
balanceregnskaberne. Det er lykkes os at 
sælge det meste af jernmalmproducenten 
Cleveland-Cliffs fra og til høje kurser at for-
mindske positionen i det brasilianske skov-
brugselskab Votorantim. Samtidig forøgede 
vi positionen i Ternium.

Verdensførende i karton
Vi investerede i det familiekontrollerede 
Mayr-Melnhof, verdens førende kartonprodu-
cent (1,7 millioner tons) og Europas førende 
producent af foldekarton. Selskabet udviser 
historisk fortrinlig disciplin med hensyn til 
investeringer og værdiskabelse og har des-
uden en netto kontantbeholdning. Afkastet 
fra fri kontantstrøm er over ti procent, og 
selskabet tilbagebetaler kapital til ejerne 
gennem udbytte og tilbagekøb af aktier. Vi 
forventer, at salgsvækstens tempo bliver 
reduceret fremover, men der er potentiale for 
margenforbedringer og ekspansion.  
Ændringer i ejerstrukturen er katalysator for, 

Filip Weintraub  
Porteføljeforvalter SKAGEN Global

2008 skrevet med 

FIre bogstaver
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SKAGEN Global tog i andet halvår atter landbrugsproduktselskabet Bunge indenbords i porteføljen. Det skete, efter at uro omkring jordbrugs-
trends og brasilianske bønder trak Bunge-aktien ned på de laveste kurser siden børsintroduktionen i 2001. (Foto: Bloomberg).

SKAGen Global

at aktierne vil nærme sig genanskaffelsesværdi for aktiver, som vi 
estimerer til to gange dagens aktiekurs.

Komatsu, Korean Line, Samsung Heavy Industries og Covidien blev 
solgt i løbet af året med nogenlunde god gevinst. Vi købte Bunge til-
bage i andet halvår, da uro omkring jordbrugstrends og brasilianske 
bønder trak Bunge-aktien ned på de laveste kurser siden børsintro-
duktionen i 2001. Endda på trods af at selskabet nu er betydeligt 
større. Bunge er førende inden for behandling af soja og majs og er 
Brasiliens førende fuldintegrerede gødningsproducent. Selskabet 
har også en afdeling for forbrugsprodukter og en mindre virksomhed 
inden for sukkerrør og ethanol. Bunge handles til 0,6 gange bogført 
egenkapital, godt og vel fire gange pengestrømmen, og har desuden 
et afkast af egenkapitalen på 11,5 procent – hvilket gør denne vok-
sende verdensleder til et interessant værdistudie.

Vi har også forøget vores poster i Tyco Electronics og Tyco international, 
der fortsætter deres tilværelse som uafhængige selskaber, med bedre 
salg og mere fremgangsrig omstrukturering i 2008 end forventet. 

Uafhængig energi og finske fly
Vi har også købt en post i den uafhængige energiproducent Calpine, 
som handles til højst en tredjedel af omkostningerne ved genanskaf-
felse af deres produktionskapacitet. Vi har købt en stor post i Finnair, 
efter at de tidligere islandske ejere blev tvunget til at likvidere deres 
position. Finnair er et af de mest vellidte flyselskaber globalt og har 
interessante strategiske muligheder i en branche, der ellers må slås 

for tilværelsen. Da Comcast, som er et af USA’s største kabelselskaber, 
nærmede sig en værdifastsættelse lig bogført kapital, indlemmede vi 
selskabet i porteføljen.

Nestlé var årets klare vinder i fonden. Væksten i indtjeningen var solid, 
og balanceregnskabets aktiver kontinuerligt rationaliseret. Vi forøgede 
vores position i selskabet i løbet af året. Vi skilte os af med Nutreco og 
Kikkoman. Ud røg også en mindre post i Gruma, hvis valutatab var det 
tætteste, vi kom et direkte finansrelateret problem i 2008.

Vi har med interesse iagttaget den fortsatte effektivisering i Pfizer, hvis 
ledelse er ny, og vi har forøget vores post væsentligt. Selskabet handles 
til otte gange under indtjeningen, har et direkte afkast på syv procent  
– og fortsætter sin repositionering.

 POSTENS
STØRRELSE

KURS* P/E
08E

P/E
09E

SENESTE
P/B

KURS-
MÅL*  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nestle
Samsung Electronics
Eletrobras
Pfizer
Siemens
Cheung Kong Holdings
Kyocera
LG Corp
Pride International
Bunge
Median topp 10

6,5 %
6,3 %
5,4 %
5,3 %
5,2 %
3,8 %
3,6 %
3,5 %
3,1 %
2,6 %

45,3 %

41,6
258k
24,2
17,7
52,7
73,3

6,38k
42,7k

16,0
51,8

13,4
6,1
8,1
7,4
6,2
8,9

17,7
5,0
4,3
4,9
6,8

* beløb i lokal valuta
k  – beløb i tusinder

11,9
6,5
6,9
7,1
7,0
8,1

21,3
5,0
4,2
5,5
7,0

3,4
0,7
0,3
1,8
1,6
0,7
0,8
1,2
0,7
0,9
0,8

65
600k

60
25

110
125

14,5k
85k

40
90

91 %

NØGLETAL FOR DE STØRSTE SELSKABER I SKAGEN GLOBAL
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Ingen storbanker
Inden for finanssektoren havde vi efter at have solgt HSBC med ge-
vinst tidligt på året ingen investeringer i storbanker. Vi forøgede i 
løbet af året vores beholdning i Cheung Kong og Bank Asya, og vi 
investerede i Banco do Estado Rio Grande Do Sul (læs mere under 
SKAGEN Kon-Tiki på side 28).

Vi solgte vores positioner i Aaereal Bank og IVG immobilien – der 
begge opererer i den tyske ejendomssektor. Vores nye post i sekto-
ren er Société FFP, et holdingselskab, som er kontrolleret af Peugeot-
familien (vi har også direkte ejerskab i Peugeot). Derigennem opnår 
vi indirekte ejerskab i holdingselskabets andel i bilfabrikanten, som 
er værdifastsat højere end holdingselskabets børsværdi, og desuden 
i forskellige industriselskaber såsom SEB Group og Zodiac, et par 
hundrede vingårde og diverse mindre kapitalinvesteringer. Det di-
rekte afkast på syv procent er attraktivt i forventning om en potentiel 

omstrukturering af gruppen og i Peugeot internt.

Vi er fortsat med at købe aktier i både Samsung Electronics og Kyo-
cera, som er et par af vores mere modne beholdninger i porteføljen. 
Inden for telekom solgte vi Singapore Telecom fra, eftersom rabat-
ten svandt ind mod det underliggende datterselskab, og fremtidige 
strategiske planer er blevet mere utydelige. De frigjorte midler blev 
investeret i PT Indosat og Bharti Airtel. Positionen i Eletrobras, som 
nu er noteret på NYSE (New York-børsen) blev forøget i løbet af året. 
Vi forventer en løsning på spørgsmålet om selskabets dividende in-
den for relativt kort tid.

2008 blev aktiemarkedets værste år siden 1931. Man hørte et over-
forbrug af ordet ”unprecedented” – ”enestående og hidtil ukendt”. 
Ordet bliver af og til brugt i den rigtige sammenhæng, idet de ekstre-
me hændelser, som indtraf i løbet af året, kun kan lignes med deres 
usædvanlig høje frekvens.

lagrene tømmes, og økonomien stimuleres
Der foregår i øjeblikket en strukturel forandring i visse sektorer. Til 
en vis grad også geografisk. Vi er sandsynligvis midt i en omfattende 
nedbringning af lagerbeholdninger – som danner grundlag for nega-
tiv statistik – og som langsomt, men sikkert vil finde tilbage til mere 
rimelige niveauer. 

De massive pengepolitiske og keynesianske stimuleringer er et klart 
plus for markederne som helhed – med det forbehold, at den eneste 
forskel på medicin og gift sædvanligvis er portionens størrelse.

Markederne indregner yderligere usikkerhed i den kommende tid, og 
derfor er værdifastsættelsen af globale selskaber, baseret på lang-
sigtede P/E-tal, mere attraktive, end vi har set i flere årtier. SKAGEN 
Globals porteføljeselskaber, illustreret af medianen for de ti største 
poster, handles til en P/E på 7,0 for estimeret indtjening i 2009 og 
0,8 gange bogført egenkapital (se tabellen på side 25). Rabatten i 
forhold til verdensindekset ligger på over 30 procent. Selskaberne i 
porteføljen har ikke været billigere siden fondens lancering i 1997.

SKAGen Global

SKAGEN Global investerede i 2008 i Société FFP, et holdingselskab, 
som er kontrolleret af Peugeot-familien, og som ejer en andel af bilfa-
brikanten Peugeot. (Foto: Bloomberg).
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GLOBAL SEKTORBALANCE

Efter at bank- og finansboblen bristede, ligesom i slutningen af 80’erne, har branche-
balancen igen nået et niveau, som står mål med den værdiskabelse, der finder sted i 
selskaberne. Illustrationen viser de største børsnoterede selskaber.  
(Mega-Cap Universe).
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Aktiefonden SKAGEN Global investerer i aktier over hele verden og gi-
ver dermed en god spredning både geografisk og inden for sektorer. 
Målet for fonden er at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast 
gennem investering i en aktivt forvaltet portefølje af internationale 
aktier.

SKAGEN Global passer for investorer, som ønsker at sprede deres 
investeringer over hele verden og opnå diversificering, både geogra-
fisk og sektormæssigt. Fonden passer ligeledes for investorer, som 
allerede er investeret i det danske eller norske marked og ønsker at 
styrke porteføljen og reducere den samlede risiko gennem investe-
ring i en global aktiefond. 

SKAGen Global

7. august 1997 
362,61 %
14,38 %
AAA
15,451 mill. DKK 
93 743
Intet
1,0 % pr. år + 10 % af afkastet ud 
over referenceindekset
Engangstegning kr. 1.000, 
opsparingsaftale kr. 250
Norge, Sverige, Danmark, Holland, Luxem-
bourg, Finland, Island og Storbritannien
MSCI Daily Net $ World Index opgjort i  
norske kroner
Ja
Filip Weintraub, Omid Gholamifar, Lilian Pang 
og Chris Tommy Simonsen

ÅrSTAl AFKAST % reFerenCe- ForVAlTnInGS- AnTAl  SAMleDe
  InDeKS % KAPITAl* AnDelSejere oMKoSTnInGer***

2008 -44,56 % -37,81 % 15 451   92 046  0,96 %
2007 12,28 % -1,52 % 26 909  93 097  2,41 %
2006 20,37 % 7,48 % 20 059 77 148 2,20 %
2005 43,82 % 25,97 % 12 932 52 715 2,42 %
2004 27,08 % 6,59 % 6 283 39 971 2,88 %
2003 41,20 % 11,04 % 3 890 28 772 3,49 %
2002 -15,96 % -32,11 % 2 218 26 465 3,06 %
2001 -1,16 % -13,37 % 2 480 24 767 2,25 %
2000 -6,71 % -7,17 % 2 577 22 093 1,74 %
1999 134,24 % 43,67 % 1 929 9 983 5,68 %
1998 33,42 % 14,70 % 200 1 017 2,24 %
1997** -1,20 % -6,43 % 30 24 3,28 %

* I millioner kroner
** Fonden blev oprettet inde i året
*** Læs mere om totalomkostninger for 2008 på side 66

Fondens startdato 
Afkast siden lancering 
Gennemsnitligt afkast pr. år 
S&P kvalitativ rating 
Forvaltningskapital  
Antal kendte investorer  
Tegnings- og indløsningsprovision  
Forvaltningshonorar 

Mindste tegningsbeløb 

Godkendt til markedsføring i  

referenceindeks 

UCITS-fond 
Porteføljeforvaltere  

SK AGen Global

Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit. 
Af P.S. Krøyer
Tilhører Skagens Museum.

En verden af muligheder
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De globale vækstmarkeder faldt med 40 pro-
cent, opgjort i norske kroner. Både vækstmar-
kedsindekset og SKAGEN Kon-Tiki gik 55 pro-
cent ned fra højdepunktet i oktober 2007.

En stor del af sidste års svagere resultat for 
vækstmarkedsindekset sammenlignet med 
verdensindekset skyldtes valutaforhold. Valu-
taerne i Kon-Tiki-land var i andet halvår meget 
svage i forhold til vestlig valuta, det vil sige 
først og fremmest mod dollar og yen.

Oven på det dramatiske år 2008 er tre års 
tungtvejende afkast nu forsvundet for SKAGEN 
Kon-Tiki. Fonden er i treårsperioden gået 21,3 
procent ned, mens vækstmarkedsindekset og 
verdensindekset er gået henholdsvis 27 og 34 
procent ned. Men midt i al elendigheden er det 
alligevel værd at bemærke, at SKAGEN Kon-Tiki 
i samtlige syv regnskabsår har givet bedre af-
kast end referenceindekset, og det er især glæ-
deligt, at vi er ydet en vis beskyttelse nedad.  

2008 kan deles i tre
Med stigende råvarepriser indtil sommeren 
oplevede en række globale vækstmarkeder 
tiltagende inflationsproblemer, eftersom 
madvarer udgør en stor del af forbrugsindek-
set i disse lande. Mange lande førte derfor 
en stram pengepolitik med høje og stigende 
renter. Det medførte, at sidste års overspe-
kulerede aktiemarkeder med Indien og Kina i 
spidsen blev kraftigt nedkorrigeret. 

Efterhånden som råvarepriserne faldt i løbet 
af sommeren og efteråret, blev råvareafhæn-
gige aktiemarkeder såsom Brasilien og Rus-
land stærkt svækket. Den meget høje økono-
miske vækst blev imidlertid opretholdt, selv 
om aktiviteten i de industrialiserede lande 
var hastigt faldende.

Bankkriserne i USA og Storbritannien var 
den lille tue, der væltede det store læs, fulgt 
af kreditklemmen, da Lehman Brothers gik 
konkurs i september. Manglende mulighe-
der for finansiering af varelagre og faldende 
efterspørgsel blandt forbrugerne skubbede 
råvarepriserne ud i frit fald. Merrenten på lån 
eksploderede, og likvidationen af aktier i de 
globale vækstmarkeder blev dramatisk for-
øget. De globale svingninger i aktier og va-
luta blev rekordstore og medførte yderligere 
risikoaversion hos investorerne.

Det ser efter en optælling i slutningen af 
december ud til, at over halvdelen af de 
fondsmidler, som er strømmet til de globale 
vækstmarkeder i perioden 2002 til 2007, har 
vendt snuden hjem igen. Salget fra hedge-
fonde har sandsynligvis været endnu større. 
Udsalget gik hårdt ud over både aktier, 
valuta og renteinstrumenter. Flere lande op-
levede klassiske betalingsbalancekriser, Un-
garn og Island mest af alle. Alt behæftet med 
risiko blev solgt kraftigt ned.  

Politisk skillelinje i vækstmarkederne
De ekstremt svage realøkonomiske nøgletal 
for oktober og november trak en markant po-
litisk skillelinje i de globale vækstmarkeder. 
Det betydelige fald i inflationen har på trods 
af stærkt faldende valutakurser medført 
store rentesænkninger globalt, og desuden 
lettelser i kravene til bankreserver. De fleste 
større lande har annonceret stimulanspakker 
via finansbudgettet for at stimulere infra-
struktur og forbrug. Den dramatiske nedtur 
for international handel, som vi så i slutnin-
gen af 2008 og ind i 2009, har forstærket be-
vidstheden om, at de interne stimulanspak-
ker er nødvendige.

I andre lande såsom Tyrkiet og Brasilien 

falder inflationen hurtigere end forventet. 
Det kan blive en kærkommen anledning for 
disse typiske højrentelande til at gennem-
føre drastiske rentesænkninger. Fornuftig 
husholdning de seneste år har betydet gode 
statsfinanser og dertil solide betalingsbalan-
cer og valutareserver. Dermed har de også 
handlefrihed og kan tilpasse sig de svage 
konjunkturer. Værktøjskassen er med andre 
ord veludstyret.

I nogle lande, såsom Rusland, Argentina og 
dele af Østeuropa, anser vi fortsat kombi-
nationen af strukturelle svagheder og svage 
konjunkturer for risikabel.

lave priser og veludstyrede  
værktøjskasser
Veludstyrede værktøjskasser i store dele af 
vækstmarkederne har nok også meget af 
skylden for, at disse vækstmarkeder siden 
det foreløbige lavpunkt i slutningen af okto-
ber og ind i 2009 har udviklet sig bedre end 
den industrialiserede aktieverden. Faldende 
forbrugerpriser giver bedre købekraft. Lav 
gældsætning af forbrugerne og virksomhe-
derne giver handlekraft.

Det svage globale vækstklima vil imidler-
tid stadig give landene betydelig modvind. I 
øjeblikket er der dog både evne og vilje til at 
opfylde målsætningen om fremtidig vækst. 
Hovedtruslen er efter vores skøn øget pro-
tektionisme. Dels i form af handelshindrin-
ger, men også gennem mindre åbenlys støtte 
til lokale producenter i industrilande, sådan 
som vi har set det i den globale bilindustri.

Forudsætningen for, at der kan komme et 
glædesbringende afkast i aktiemarkederne 
fremover, skulle derfor være opfyldt. Vur-
deringen af selskaberne er atter væsentligt 

relativ styrke i meget

svage markeder
2008 blev det værste år for de globale vækstmarkeder nogensinde. 

SKAGen Kon-Tiki oplevede et meget svagt år med et kursfald på 48 procent, 
men selskabernes nøgletal har aldrig før været så attraktive.

SKAGen Kon-Tiki

Kristoffer Stensrud 
Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki
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lavere end i de industrialiserede lande, hvilket er et godt udgangs-
punkt.

Vi har i indeværende år set faldende volatilitet og renteforskelle samt 
fortsat stabile, lave globale risikofrie renter. Før vi kan afblæse stor-
alarmen, må der være tegn på, at råvarepriserne stabiliseres. Især 
skal der være håndfaste beviser for, at virksomhedernes kreditmar-
ked er ved at fungere igen.

Tabte på energi, men tjente på bank
På vej i 2008 vægtede SKAGEN Kon-Tiki bevidst industri, transport og 
råvarer lavere. De blev ikke helt uventet svage sektorer. Vi havde en 
overvægt i energi og lagde hovedvægten på forudsigelige servicesel-
skaber med lav kontraktrisiko og lille risiko på råvareprisen. Det faldt 
meget negativt ud.

Vi fordoblede vægtningen inden for helse og madvarer. Selv om vores 
selskaber i disse sektorer faldt væsentlig mindre end markedet, blev 
bidraget lige negativt af den grund. 

De positive overraskelser stod finans for. Her blev vi i meget ringe 
grad ramt af balancerisiko. Vi fik tværtimod, som følge af et bud på 
vores aktier i den brasilianske bank Banco Nossa Caixa, et meget vel-
komment plus. Resultaterne i vores andre finansposter var også langt 
hen ad vejen acceptable.

Branche- og selskabsplukningen er samlet set gået strygende i 2008, 
meget strygende endda. Geografisk havde vi størst overvægt i Brasi-
lien, Indonesien, Ungarn og Korea. Det er hovedsagelig makroforhold, 
læs valutakorrektioner, som er årsagen til, at vi fik svage resultater i 
disse lande. Vi var undervægtede i Kina, Mexico, Sydafrika, Taiwan, 
Malaysia og Rusland. Disse markeder var bortset fra sidstnævnte mel-
lem de bedste i det forgangne år. Hovedsagelig som følge af valuta-
kursernes udvikling.

Vores investeringsfilosofi siger, at vi skal plukke selskaber, som er 
underanalyserede, undervurderede og upopulære. Dem finder man 
naturligt nok lettest i de markeder, hvor det realøkonomisk ser mindst 
idyllisk ud. Ud fra dette kriterium har 2008 været vellykket. Det var 
ikke afvigelser fra filosofien, der skabte de dårlige resultater, men an-

vendelsen af den. Vi har derfor forøget andelen af upopulære selska-
ber i upopulære lande.

Får vi pengene igen?
Ser vi så nogensinde vores tabte penge igen? Sandsynligvis. Globale 
vækstmarkeder handles atter med betydelig rabat, og rabatten er 
størst, hvor den økonomiske udvikling er værst. Det afspejles i vores 
portefølje, som handles med betydelig rabat mod vækstmarkedsin-
dekset.

Det faktum, at det var valutakurserne, som bidrog til den svage 
udvikling i 2008, kan hurtigt få den modsatte virkning i 2009. De 
selskaber, vi for et år siden anså for meget konkurrencedygtige, er 
blevet endnu mere konkurrencedygtige i det forgangne år. Det kan 
derfor godt tænkes, at vi har de kommende års vinderportefølje på 
hånden, sådan som ved udgangen af 2002. 

Defensiv portefølje 
Vi gambler ikke på, at der kommer en lynløsning på de globale kre-
ditproblemer. Trods stimulanspakker uden sidestykke verden over 
tror vi omvendt ikke på en global højkonjunktur lige med det samme. 
Vi har derfor forøget porteføljens defensive side. Forudsigelige ram-
mevilkår er vigtige. Dokumenteret gennemføringsevne i selskaberne 
endnu vigtigere. Gæld skal kunne håndteres set i forhold til selska-
bernes operative risiko.

SKAGEN Kon-Tiki har taget springet ind i  
international storfinans og købt Standard  

Chartered PLC. Banken handles for 
første gang siden starten af 80’erne  

til fornuftige priser. (Foto: Bloomberg).
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I Korea og Brasilien har vi i hovedsagen in-
vesteret i præferenceaktier, som giver bedre 
løbende udbytteafkast og har de samme for-
dele. I 2008 blev forskellen mellem ordinære 
aktier og præferenceaktier større, hvilket på 
kort sigt bidrog negativt til afkastet.

Vi har ikke i det forgangne år foretaget æn-
dringer i eksponeringen inden for olieser-
vice, men porteføljevægtningen blev væsent-
ligt reduceret på grund af store kursfald. Vi 
bragte os ned inden for råvarer. Vi er nu helt 
ude af Cemex som følge af mulige finansie-
ringsproblemer. I stedet har vi købt os ind i 
First Quantum og Ridge Mining. Begge sel-
skaber er næsten gældfrie og har gode struk-
turelle muligheder.

Vi har reduceret vores shippingpositioner 
inden for industri og transport drastisk og i 
de selskaber, hvor vi øjner forhøjet finan-
siel risiko og reduceret konkurrenceevne. 
Vi nedbragte os kraftigt i Hitachi-systemet. 
Vores eksponering inden for flyselskaber er 
forstærket, nu også med Norwegian i porte-
føljen.

Ovennævnte ræsonnement omkring den 
økonomiske situation anvender vi også in-
den for indtægtsafhængige forbrugsvarer. 
Ssangyong Motors er blevet solgt. Det gæld-
fri Great Wall Motor er kommet til i stedet. 
Posterne i indiske Kahindra og koreanske LG 
Electronics er blevet forøget. Vi har ligeledes 
vægtet Samsung Electronics yderligere. Vi 
definerer det fortsat som et forbrugsselskab 
snarere end et it-selskab.

Grim Gruma
Inden for stabile forbrugsvarer bragte tortil-
laproducenten Gruma sig til tiggerstaven 
ved valutaspekulationer. Vi solgte aktien 
fra. Også vores beholdning i det argentinske 
kvægselskab Cresud solgte vi, da vi opda-
gede, at eventuelle resultater mestendels 
ville tilfalde den sultne argentinske stat. Vi 
reducerede dagligvareselskabet Shoprite 
Holding efter en fantastisk rejse. Pengene 
brugte vi til at købe drikkevareproducenten 
Efes Breweri International og det russiske 
detailhandelselskab X5 Retail. Vi tilbage-
købte også aktierne i Marine Harvest, som vi 
solgte tidligere i år til en mange gange højere 
kurs. Positionen i sæbeselskabet PZ Cus-

sons blev forøget.
Inden for medicin solgte vi taiwanske Yong 
Shin og købte China Shineway Pharma.

Brasiliansk banksucces
Vores største investering i branchen blev kro-
net med succes, nemlig Banco Nossa Caixa. 
Aktiekursen røg i vejret efter et opkøbstil-
bud. Så vidt vi kan se, havde denne aktie 
investeringsuniversets bedste kursudvikling. 
Vi reducerede vores post i banken væsentligt 
ved årets udgang til en kurs, der nærmede 
sig overtagelseskurs. De realiserede midler 
placerede vi i en ny brasiliansk sparekasse, 
Banrisul. Banken handles til endnu behage-
ligere nøgletal end dem, Banco Nossa Caixa 
var noteret til for et år siden.

Vi har nu også taget springet ind i internatio-
nal storfinans og købt Standard Chartered 
PLC, en kvalitetsbank til lavrisiko. Den hand-
les for første gang siden starten af 80’erne til 
fornuftige priser i forhold til indtjening.

Det gik generelt aldeles udmærket for vores 
mæglerforretninger og forvaltningsselskaber 
i 2008, omstændighederne taget i betragt-
ning. Vi supplerede med svenske Nordnet og 
det tyrkiske forsikringsselskab Aksigorte. 
Johannesburg Stock Exchange blev købt til-
bage lige inden jul til meget attraktiv pris. 
Her ligger i kraft af stærk strukturel vækst et 
stort potentiale. Banco do Brasil og Bank Au-
stria blev solgt fra, nu kun lykkelige minder 
fra en svunden tid. Svag gennemførelsesev-
ne bevirkede, at vi solgte Bank of East Asia 
og Grupo Fin Galicia ud af porteføljen. 

Bank og finans udgør nu 20 procent af por-
teføljen, men reduceres, efterhånden som 
Banco Nossa Caixa sælges fra.

Betydelig overvægt inden for telekom
Inden for it solgte vi Travelsky og Top Engi-
neering og købte vinterens flop, Satyam 
Computer Industries – der i december tilbød 
at købe grundlæggernes fallerede ejen-
domsselskaber. I det nye år kom selskabets 
meldinger om omfattende, revisorgodkendt 
regnskabssvindel, som påførte os betydelige 
kurstab. Vi er i skrivende stund ved at vurde-
re beholdningen, herunder sagsanlæg mod 
de ansvarlige. Vi havde ud fra vores informa-
tionsindhentning, der selvfølgelig støtter sig 

på offentlige tal, ingen muligheder for at gar-
dere os mod dette ulykkelige tilfælde.

I årets løb realiserede vi også en betydelig 
gevinst via en efter SKAGEN-standard kort-
sigtet investering i Tandberg, der opfyldte 
kursmålet efter et halvt år.

Inden for telekommunikation solgte vi Paki-
stan Telekom og købte kenyanske Safaricom. 
Vi forhøjede ved årets slutning indsatsen 
i årets taberaktie, det russiske konglome-
rat Sistema. Det lader til, at selskabet har 
gældsætningen under kontrol, og at de sikre 
pengestrømme fra de vigtige teleaktivite-
ter er uberørte. Mobilselskaberne Indosat, 
Bhartig og Tac opretholdt deres gode udvik-
ling. Der foreligger et bud på førstnævnte, 
og det førte til, at en væsentlig del af vores 
aktier i Indosat vil blive solgt i løbet af første 
kvartal 2009. Posten blev forøget væsentligt 
i årets løb.

Vindersektoren over dem alle er som tidlige-
re nævnt forsyning, i fonden repræsenteret 
af brasilianske Eletrobras. Vi blev omsider 
belønnet for vores tålmodighed (se særskilt 
tema side 14). I fjerde kvartals turbulente 
markeder blev posten for stor efter regle-
mentet, og vi bragte os derfor ned. Posten 
har imidlertid fortsat stor betydning for por-
teføljen, og vi ser frem til, at flere værdifakto-
rer bliver udløst i de kommende tider.

Vi har både i 2007 og 2008 koncentreret por-
teføljen i retning af selskaber med betydelig 
positivside og klare værdiudløsende trigge-
re. Antallet af beholdninger er derfor blevet 
reduceret til 84. Vurderingen af de 30 største 
poster, der dækker nær ved 85 procent af 
porteføljen, er meget nøgtern – på det lave-
ste niveau i fondens historie. De handles nu 
med en median 2008 P/E på 6,1 mod indek-
sets 8,5. Pris/bogført egenkapital er 1,1 mod 
indeksets 1,4. Vi har samtidig en væsent-
lig overvægt af selskaber, som er gearet til 
vækstmarkedets forbrugere, hvilket skulle 
reducere risikoen. Omsætningshastigheden 
har været en del højere end tidligere, men er 
fortsat lav. 
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SKAGEN Kon-Tiki er en aktiefond, som skal have mindst 50 procent af 
sine midler investeret direkte i verdens vækstmarkeder. Op til 50  
procent af midlerne kan være investeret i markeder, som indgår i 
MSCI verdensindekset. Målet for fonden er at opnå det bedst mulige 
risikojusterede afkast gennem investering i en aktivt forvaltet porte-
følje af internationale aktier. 

SKAGEN Kon-Tiki egner sig for investorer, som ønsker at få del i den 
værdiskabelse, der foregår i verdens vækstmarkeder. Fonden giver 
mulighed for ekstraordinært afkast gennem investering i selskaber 
med stort vækstpotentiale. Risikoen er imidlertid noget højere end i 
en globalt aktiefond, som hovedsageligt investerer i udviklede  
markeder. 
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Vægtet i forhold til brutto forvaltningskapital

37,59 %

GEOGRAFISK FORDELING

SKAGen Kon-Tiki

ÅrSTAl AFKAST % reFerenCe- ForVAlTnInGS- AnTAl  SAMleDe oM-
  InDeKS % KAPITAl* AnDelSejere KoSTnInGer***

2008 -48,02% -51,04% 9 270   64 799  3,01 %
2007 27,10% 25,90% 18 703   59 770 2,56 %
2006 19,09% 18,31% 12 625 44 692 2,52 %
2005 64,52% 54,17% 8 182 29 553 3,16 %
2004 35,04% 16,65% 2 914 16 259 3,95 %
2003 75,99% 29,98% 1 517 9 835 3,85 %
2002** -25,86% -29,81% 255 4 190 3,89 %

* I millioner kroner
** Fonden blev oprettet inde i året  
*** Læs mere om totale omkostninger for 2008 på side 66

Fondens startdato 
Afkast siden lancering 
Gennemsnitligt afkast pr. år 
S&P kvalitativ rating 
Forvaltningskapital 
Antal kendte investorer 
Tegnings- og indløsningsprovision 
Forvaltningshonorar 

Mindste tegningsbeløb 

Godkendt til markedsføring i  

referenceindeks 

UCITS-fond 
Porteføljeforvaltere  

5. april 2002
126,71 %
12,91 %
AAA
9 270 mill. DKK 
64 799 
Ingen
2,5 % pr. år plus/minus variabelt 
forvaltningshonorar
Engangsaftaler kr. 1000, 
opsparingsaftale kr. 250,-
Norge, Sverige, Danmark, Holland, Luxem-
bourg, Finland, Island og Storbritannien
MSCI Daily Total Return Net Dividends $ Emer-
ging Markets opgjort i norske kroner
Ja
Kristoffer Stensrud og Knut Harald Nilsson

SK AGen Kon-Tiki

Skagen Rev fyrskib. 1892. Udsnit.  
Af Carl locher
Billedet tilhører Skagens Museum.

Viser vej i nyt farvand
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Fondens afkast var på minus 20,0 procent i 
2008. Afkastet fremstår endnu svagere 
opgjort i forhold til referenceindekset, der 
måler afkastet på norske statsobligationer 
med tre års varighed. Referenceindekset faldt 
med 10,9 procent.

Islandsk tab 
Der var positivt og i mange tilfælde højt afkast 
på langt de fleste investeringer i SKAGEN Av-
kastning i 2008. Merrenterne på nogle ganske 
få af de norske rentepapirer røg så langt op, at 
kurstabet blev større end renteindtægterne. 
Hovedbestanddelen af rentepapirer udstedt 
i norske kroner bidrog imidlertid positivt til 
afkastet.

Også de udenlandske obligationer var alt i alt 
med til at trække afkastet op. Undtagelsen var 
et voldsomt tab på investeringen i islandske 
statsobligationer, og den forklarer en stor del 
af fondens dårlige udvikling.  

Tabet på de islandske placeringer var opgjort 
i lokal valuta 0,5 procent i 2008. Det, der trak 
fondskursen ned, var den islandske krones 
kraftige fald i forhold til den norske. Den is-
landske krone styrtdykkede i løbet af årets 
første tre måneder med 22 procent i forhold til 
den norske krone, og på det laveste niveau i 
efteråret var den islandske valuta 45 procent 
svagere end ved årets begyndelse. SKAGEN 
Avkastning havde på det tidspunkt ingen inve-
steringer på Island. Inden sommer reducerede 
fonden sin investering til ca. én procent af por-
teføljen, men på det tidspunkt var vi allerede 
påført store tab.

Valutasikringen er lagt om
Det islandske tab påviste, at den metode, 
som vi brugte for at dæmpe udslag i fonds-
kursen på grund af bevægelser i valutakur-
serne, ikke længere virkede efter hensigten.

Vi omlagde derfor den teknik, hvormed vi  
beskytter porteføljen mod ændringer i  
valutakursen.

Fokus har hidtil været at sikre fonden mod 
pludselige skift i kronekursen, sådan som 
det udtrykkes i bevægelser mellem kronen 
og de store valutaer. Dermed blev der ikke 
altid tilvejebragt en direkte sikring mod valu-
taen i det land, hvor fonden havde sin inve-
stering. Selv om dette i mange år har været 
en god og rimelig måde at styre valutasik-
ringen på, viste det sig sidste år, at metoden 
kan forstørre svingningerne i fonden i perio-
der med finansiel uro. Valutaer, der tidligere 
og ofte svingede sammen med dollar og euro 
mod kronen, havde nu langt højere samva-
riation med kronen.

Valutasikringen foretages nu direkte mod 
den valuta, obligationerne er udstedt i. Det 
gør vi, ved at vi har et træk på en valutakonto, 
som helt eller delvis er samstemmende med 
investeringen i en obligation udstedt i samme 
valuta. Omkostningen er, at vi ofte må give en 
pæn del af den løbende renteindtægt fra os. 
Det skyldes, at renten på valutakontoen  
typisk vil ligge tæt på obligationsrenten.

Det er vigtigt at præcisere, at hensigten med 
at investere i udenlandske statsobligatio-
ner ikke er at opnå højere renteindtægt end 
i Norge, men at tjene på, at obligationerne 
stiger i værdi på lange faldende renter. For-
delen ved den valutasikring, vi nu bruger, er, 
at der bliver færre bevægelser i fondskursen 
på grund af støj fra valutamarkedet. Fonden 
er også bedre sikret mod ekstreme deprecie-
ringer, som med den islandske krone.

Det forholder sig stadig sådan, at vi kan 
vælge at løbe en valutarisiko. Men omfanget 
er nu reduceret i sammenligning med 2008, 
og for tiden er det kun investeringen i en bra-
siliansk statsobligation – posten udgør 4,6 
procent af porteføljen – som ikke er direkte 
valutasikret.

Investeringen i Brasilien illustrerer, at vi nu i 
højere grad end tidligere prøver at begrænse 
omfanget af de enkelte placeringer, som ind-
tages uden for Norge. Formålet hermed er at 

reducere risikoen ved hjælp af øget diversifi-
cering. Investeringer i udenlandske obliga-
tioner udgør i slutningen af 2008 22,8 pro-
cent af fonden, men ingen enkeltplacering er 
større end fem procent af fonden, dog uden 
at dette er en absolut grænse.

Vi søger at fordele de udenlandske investe-
ringer mellem statsobligationer udstedt i 
vækstmarkeder og statsobligationer udstedt 
i større OECD-økonomier og derved reducere 
risikoen yderligere. Også det mener vi giver 
bedre diversificering og større robusthed ved 
finansiel uro. Vi har i den forbindelse senest 
forøget vores inflationsbeskyttede amerikan-
ske og franske statsobligationer. Yderligere 
omtale af disse investeringer findes i teksten 
om SKAGEN Tellus.

lige så sikker som banken?
Finanskrisens epicenter er bankernes balancer. 
Hvor solide og likvide er bankerne? 

Usikkerhed om bankernes finansielle position 
har presset den merrente op, som bankerne 
må betale, når de skal finansieres i markedet. 
Og det gav udslag i større direkte afkast for 
SKAGEN Avkastning, som havde ca. 75 procent 
af fonden i bankpapirer. Der blev kurstab på 
rentepapirerne, hvilket var med til at trække 
det samlede afkast ned. Merrenterne er nu rø-
get en del ned, men de ligger stadig på et me-
get højt niveau i forhold til statsrenterne. 

Det stod i december klart, at Sparebank 1-ban-
kerne overtager Glitnir Bank ASA (nu BNbank 
ASA) og det helejede datterselskab Bolig- og 
Næringskreditt ASA. Her har SKAGEN Avkast-
ning relativt store placeringer, og fonden vil få 
kursgevinster på rentepapirerne, hvis merren-
ten på disse bankers rentepapirer ryger ned.

Er merrenten samtidig generelt faldende, kan 
der komme godt afkast på den store norske del 
af porteføljen i 2009. Vi øjner også et godt po-
tentiale i den udenlandske del af porteføljen, 
der nu har en lavere risiko end før i en stadig 
meget turbulent finans- og kreditverden.

et meget 

dårligt år
SKAGen Avkastning havde et meget dårligt år i 2008 med 

negativt afkast. Hvad gik der galt, og hvad har vi lært?

SKAGen Avkastning

Torgeir Høien  
Porteføljeforvalter SKAGEN Avkastning
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SKAGEN Avkastning er en obligationsfond, som investerer i lån med 
lav udstederrisiko. Det vil sige statslån, statsgaranterede lån, lån i 
finansielle institutioner og bankindskud. Fondens målsætning er at 
give sine andelsejere det bedst mulige risikojusterede afkast i obli-
gationsmarkedet på seks måneders sigt. Dette søges opnået ved at 
balancere investeringer mellem rentebærende værdipapirer med hen-
holdsvis kort og lang restløbetid.

Fonden passer til investorer, som ikke ønsker selv at overvåge  
rentemarkederne til enhver tid for at opnå aktiv allokering af deres  
rentemidler. 
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SKAGen Avkastning

Fondens startdato 
Afkast siden lancering                       
Gennemsnitligt afkast pr. år       
Forvaltningskapital 
Antal kendte investorer  
Tegnings- og indløsningsprovision  
Forvaltningshonorar 
Mindste tegningsbeløb 

Godkendt til markedsføring i 
referenceindeks 
UCITS-fond 
Porteføljeforvater  

16. september 1994
95,63 %
4,81 %
936 mill. DKK  
13 520 
Ingen
0,5 % pr. år
Engangstegning kr. 1.000, 
opsparingsaftale kr. 1.000
Norge, Sverige, Danmark, Luxembourg
ST4X
Ja
Torgeir Høien

ÅrSTAl AFKAST % reFerenCeInDeKS % ForVAlTnInGS- AnTAl  
   KAPITAl* AnDelSejere

2008 -20,01% -10,92 % 936   13 520
2007 8,33 % 7,24 % 3 681 15 065 
2006 0,74 % -2,13 % 2 740 12 279
2005 9,59 % 6,20 % 2 644 6 385 
2004 7,66 % 7,44 % 519 2 363 
2003 -7,68 % -3,35 % 128 937
2002 16,70 % 17,97 % 122 568
2001 9,98 % 11,45 % 56 343
2000 3,67 % 2,46 % 34 261
1999 14,42 % 14,69 % 33 194
1998 -5,97 % -6,84 % 18 154
1997 3,98 % 6,48 % 67 185
1996 15,65 % 14,19 % 55 131
1995 13,17 % 7,78 % 30 54
1994** 5,99 % 5,81 % 4 18

* I millioner kroner
** Fonden blev oprettet inde i året

SKAGen Avkastning

Hjemvendende fiskere. 1879. Udsnit  
Af Frits Thaulow 
Billedet tilhører Skagens Museum. 

Aktiv renteforvaltning
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SKAGEN Tellus er en eurobaseret fond, der 
som udgangspunkt er placeret i de sikreste 
korte rentepapirer i eurozonen. Vi indta-
ger aktive positioner i det globale obligati-
onsmarked for dermed at skabe det højest 
mulige risikojusterede afkast samstemt med 
investorernes tidshorisont på minimum tolv 
måneder. At indtage en aktiv position vil sige, 
at man enten går længere ud ad rentekurven 
i Eurozonen eller bevæger sig over i andre va-
lutaers rentekurver.

For mange i euro – for kort varighed
En af grundene til, at fonden tabte relativt til 
referenceindekset i 2008, var en større andel 
af eurobaserede rentepapirer i fonden end i 
indekset. Euroen blev svækket med 28 pro-
cent mod yen og lidt under fire procent mod 
dollar; de er begge stærkt repræsenteret i 
indekset. Vi fangede heller ikke effekten fra 
flugten ind i det sikre, som gav de amerikan-
ske og japanske statsobligationer et løft.

Det har ikke lønnet sig at sidde med pla-
ceringer i eurozonen med kort varighed. 
Finanskrisen medførte, at der var værdier 
at hente i den lange ende af rentekurven for 
statsobligationer. Værdier, som vi ikke for-
måede at opfange.

exodus fra vækstmarkeder
Investorernes flugt ind i det sikre i den indu-
strialiserede verden bevirkede et bredt og 
massivt salg af aktiver i de fremvoksende 
økonomier. Små OECD-lande må her medreg-
nes i kategorien vækstmarkeder, med Island 
som et ydertilfælde.

Situationen medførte fald i valutakurser, og 
det gik op ad bakke for nogle af de lange obli-
gationer, fonden havde investeret i. Vi havde 
en position på Island og ventede for længe 
med at realisere tabet, selv om vi undgik de to 
værste omgange depreciering af den islandske 

krone. Læs mere om Island i artiklen om  
SKAGEN Avkastning.

Eftersom afkastet beregnes i euro, blev vi hel-
ler ikke godt betalt for at ligge inde med stats-
papirer udstedt i lande som Brasilien, Mexico 
og Tyrkiet. Euroen blev svækket mod yen og 
dollar, men markant styrket mod næsten alle 
andre valutaer.

Inflationsbeskyttet i USA
Vi kan lære af 2008, at fonden bør have 
en mere ligelig fordeling af investeringer i 
vækstmarkeder og investeringer i udviklede 
økonomier.

Det tog vi konsekvensen af i efteråret. Her ned-
tonede vi eksponeringen mod statspapirer ud-
stedt i fremvoksende økonomier og forøgede 
to OECD-obligationer med inflationsbeskyt-
telse, en amerikansk og en fransk.

Almindelige lange statsobligationer med no-
minel rente er øget til ekstremt høje niveauer 
både i USA og eurozonen. Her tror vi derfor, at 
der er en smule værdi at hente. Problemet er de 
langsigtede inflationsudsigter, især i USA.

Myndighederne kæmper nu en indædt kamp 
for at dæmpe recessionen i OECD-området. 
Centralbankerne presser de ledende rentesat-
ser i bund og oppuster deres balancer ved at 
pumpe ny likviditet ind i økonomien. Man er 
gået længst i USA. Der er sikkert kun ringe fare 
for, at myndighedernes tiltag vil presse infla-
tionen op på kort sigt. Men kombineret med 
en meget ekspansiv finanspolitik kan det give 
grobund for en kraftig stigning i inflationen 
på lidt længere sigt, hvilket kan afsættes i de 
lange nominelle renter. 

Investeringerne i inflationsbeskyttede obliga-
tioner sparer os netop for bekymringer over en 
sådan udvikling. Samtidig får vi glæde af det, 

som vi tror er et fortsat fald i de lange realren-
ter i USA og i eurozonen. Vi tror, at realrenterne 
kommer endnu længere ned som følge af stærk 
recession og ukonventionel ekspansiv penge-
politik i OECD-området.

også valutasikret 
I kraft af vores syn på langsigtede inflations-
udsigter i USA er det naturligt, at vi valuta-
sikrer fondens køb af amerikanske inflations-
beskyttede obligationer. Et fremtidigt fald i 
dollarens indenlandske værdi vil sikkert først 
mærkes ved et fald i valutaens internationale 
værdi. Det koster med de ekstremt lave korte 
amerikanske renter kun beskedent at valuta-
sikre fondens dollarinvestering.

Vi har også valutasikret enkelte af de andre 
positioner uden for eurozonen, selv om det 
her har omkostninger for os i form af tabt  
direkte afkast.

Vores analyse af de relative prisniveauer ty-
der på, at risikoen for depreciering er størst 
i Tyrkiet, Ungarn og Polen. Her har vi derfor 
valutasikret os helt eller delvist mod euro. Det 
betyder, at investeringernes positive poten-
tiale ligger i en appresiering af obligationerne. 
Vi mener, at der er grund til at tro, at der kan 
komme et opsving for udvalgte nominelle 
statsobligationer uden for OECD-området i 
2009. En gradvis optøning af kreditmarkeder-
ne bør efterhånden give en attraktiv ny pris-
fastsættelse på statsgæld i lande, som kan 
holde styr på statsfinanserne.

Trygge og likvide placeringer
Investeringerne i SKAGEN Tellus er trygge og 
likvide. I starten af 2008 solgte vi alle finans-
obligationer fra, endnu inden merrenten for 
alvor accelererede. Fonden har nu kun stats-
obligationer og rentepapirer, som overnatio-
nale myndigheder garanterer for.

et godt stykke 

under pari
Målt i fondens basisvaluta euro er vi overhovedet ikke tilfredse med afkastet i 2008. 

Fonden røg 1,97 procent ned, mens referenceindekset gik hele 16,27 procent op. 

SKAGen Tellus

Torgeir Høien  
Porteføljeforvalter SKAGEN Tellus



s k a g e n  f o n d e n e s  å r s r a p p o r t  2008 35

SKAGEN Tellus er en global obligationsfond, som kan give investorer 
et merafkast ved at investere i obligationsmarkeder over hele verden. 
Fonden investerer i obligationer og certifikater udstedt af eller garan-
teret af stater, regionale myndigheder og finansinstitutioner. Fondens 
målsætning er at give investorerne et godt risikojusteret afkast af 
investeringer i kreditsikre globale obligationer gennem en aktivt for-
valtet portefølje. Fonden har en afkast- og risikoprofil, som er mellem 
en national obligationsfond og en global aktiefond. 

SKAGEN Tellus er et godt alternativ til investorer, der ønsker at inve-
stere i globale obligationer, og som har en investeringshorisont på 
mindst 12 måneder. Investorer bør have tolerance for valutasving-
ninger. Fonden egner sig godt som en del af en langsigtet investe-
ringsportefølje, både for private investorer, virksomheder og institu-
tioner.

SKAGen Tellus
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Barclays Capital Global
Treasury Indeks 3-5 år

AFKAST OPGJORT I EURO AFKAST PR. ÅR OPGJORT I EURO

Fondens startdato 
Afkast siden lancering                             
Gennemsnitligt afkast pr. år 
Forvaltningskapital  
Antal andelsejere   
Tegnings- og indløsningsprovision  
Forvaltningshonorar  
Mindste tegningsbeløb                                

Godkendt til markedsføring i                     

referenceindeks 
UCITS-fond 
Porteføljeforvalter   

29. september 2006
2,84 %
1,25 %
419 mill. DKK 
1 644 
Ingen
0,8 % pr år
Engangstegning kr. 1.000, 
opsparingsaftale kr. 1.000
Norge, Sverige, Danmark, Holland, Luxem-
bourg, Finland, Island og Storbritannien
Barclays Capital Global Treasury Indeks, 3-5 år  
Ja
Torgeir Høien

ÅrSTAl AFKAST % reFerenCe- ForVAlTnInGS- AnTAl  
  InDeKS %  KAPITAl* AnDelSejere 

2008 -2,05 % 16,17 % 419   1 644
2007 3,62 % 0,46 % 808 2 353 
2006** 1,33 % -2,23 % 521   2 557

* I millioner kroner
** Fonden blev oprettet inde i året

Afkast 2008 Gennemsnitligt årligt afkast siden start

SK AGen Tellus

Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Udsnit.  
Anna Ancher
Billedet tilhører Skagens Museum.

Åbner døren til globale renter
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nYTÅrSKonFerenCe

En gang om året gør vi noget særligt i SKA-
GEN Fondene. Vi slår stort brød op og åbner 
dørene i Oslo, Stockholm og København for 
vores Nytårskonference, hvor vi inviterer 
både vores investorer, ledende rådgivere 
og institutionelle investorer, stærke profiler 
i den økonomiske debat og respekterede 
branchekolleger til at se ind i det nye år. 

Det er en dag, hvor vi gør en dyd af at invi-
tere de bedste eksterne indlægsholdere, vi 
overhovedet kan komme i nærheden af, til 
at perspektivere, inspirere og forberede det 
kommende finansår. Vi sørger for en god ta-
ler fra SKAGEN også, rådgivere er til stede, 
og vi indretter en stand med materiale om 
SKAGEN – men vi lader ikke denne dag do-
minere af vores egne porteføljeforvaltere og 
finanseksperter. 

Det har vist sig, at idéen om at lave en ambi-
tiøs konference af mange timers varighed har 
slået an i alle de skandinaviske lande suc-
cessivt. Tilbagemeldinger fra både kunder og 
konkurrenter er overvældende, og vi arbejder 
løbende på at udvikle arrangementet. 

I Danmark kom vi godt fra start i januar 2008 
med mere end 300 deltagere; både mange 
private og professionelle investorer. SKAGEN 
Fondene er blevet yderligere opmuntret af, at 
tilslutningen var endnu mere massiv i januar 
2009. 

Planlægningen af SKAGEN Fondenes nytårs-
konferencer sker i samarbejde mellem alle 
vores kontorer, og vi gør meget ud af at sikre, 
at vi finder gode indlægsholdere. 

Stærke talere er ofte stærke personligheder, 
og muligheden for at komme tæt på nogle af 
de skarpeste og mest profilerede økonomer 
og finanseksperter er blandt attraktionerne 
for vores investorer. I SKAGEN Fondene gør 
vi os betydelige anstrengelser for at sikre, 
at det bliver udbytterige dage med talere, 
der ikke blot er skrappe til at analysere og 
læse tiden, men også formår at præsentere 
budskaber på en god og fornuftigt underhol-
dende facon.

Vi har ofte haft besøg af succesfulde ame-
rikanske investorer og økonomer. De får 
notorisk gode bedømmelser af kunderne, for 
de er trænede i at optræde og præsentere. 
I 2009 forsøgte vi trods det at gå til andre 
lande, og den schweiziske investorguru Marc 
Faber og den britiske økonom Roger Bootle, 
kendt for bogen ”Death of Inflation”, holdt 
salen i ånde. 

Giver den amerikanske centralbank  
skylden
”Vi har nu oplevet den første globale synkro-
niserede ”boom and bust”-periode i kapita-
lismens 200-årige historie. Den finansielle 
krise blev skabt af kunstigt lave renteniveau-
er,” sagde Marc Faber i sit foredrag. 

Marc Faber er manden bag det månedlige 
investeringsbrev ”The Gloom, Boom & Doom 
Report,” og han blev i sin tid berømt på at 
forudse børskrakket i 1987. Siden har han 
forudset en række krak i verdens finansmar-
keder – også en del, som ikke blev til noget. 

”Jeg har også taget meget fejl i mine mange 
år som investor og rådgiver,” konstaterede 
manden, som lægger skylden for dagens 
triste tider på den amerikanske centralbank, 

SKAGens nytårskonference:

  Mødested for finans  
SKAGen Fondenes nytårskonferencer i Danmark er blevet et tilløbsstykke med dygtige 

investorer både på podiet og i salen, hyggelig stemning og fornemme tilbagemeldinger.  
 Vi fortæller nærmere om arrangementet her. 

Tæt besatte rækker i København  
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som han mener har skabt boble-prisfastsættelse inden for næsten 
alle former for aktiver. 

Han anbefaler investorerne at købe guld og at holde sig væk fra ame-
rikanske statsobligationer. I vækstmarkederne finder han muligheder 
for den kritiske og selektive investor. 

”Dette er ingen normal recession. Det er mere som en depression,” 
mente Roger Bootle, grundlægger og chef for analyseselskabet Capi-
tal Economics i London.

Han ser mange lighedstræk mellem den globale økonomiske udvik-
ling vi nu oplever og det, som Japan var igennem i 1990-tallet. Og 
den store depression i 30erne. 
”Den almindelige tillid til politikere og finansinstitutioner er knust. 
Formuer er blevet tilintetgjort. Stimulanspakkerne erstatter kun del-
vist dette,” slog Bootle fast. 
Han forventer, at store dele af banksektoren vil blive nationaliseret 

og udlån vil fortsætte med at falde. Det vil påvirke økonomien nega-
tivt, men nogen frygt for stigende inflation har han ikke. 

nu skal han redde verden
Hovedtaleren i 2008, Lawrence H. Summers, blev for femten år siden 
kåret til bedste amerikanske økonom under 40 år (John Bates Clark-
medaljen); han var finansminister i præsident Clintons sidste år og 
rektor på Harvard. 

Anno 2009 tumler han med massive hjælpepakker, som skal stimule-
re den amerikanske økonomi og samtidig få amerikanerne tilbage på 
et fremtidssikret spor. Hans politiske interesse har altid været stor, 
uanset om han er i embede eller på den aktive sidelinje. 

Som den altid nysgerrige akademiker han er, holdt han i pauser og 
ledige stunder sokratiske dialoger med andre eksperter i Danmark. 
Start – ”hvorfor ønsker danskerne at arbejde, når jeres skatter er så 
høje?” ATP’s fondsdirektør Bjarne Graven Larsen – også på talerli-
sten – fortalte ham beredvilligt om glæden ved arbejde og dansker-
nes manglende merudgifter til sundhed og uddannelse sammen-
lignet med amerikanerne, som kompenserer for det højere direkte 
skattetryk. Nye sokratiske spørgsmål fulgte. Herefter opsamling og 
konklusion. 

Mere end en dansk kommentar har siden ment, at Lawrence H. Sum-
mers har hentet inspiration i Danmark til de amerikanske krisetiltag. 

Bagefter husker man også, at Summers var ganske pessimistisk på 
vegne af den amerikanske økonomi primo 2008, men hovedemnet 
for hans tale var at berette om økonomiske gevinster ved frihandel 
og globalisering. Finanskrisen havde stukket sit grimme hoved frem 
også i januar 2008, men at den skulle udvikle sig så ekstremt, havde 
trods alt de færreste regnet med. 

Men ingen, der hørte investorlegenden David Swensen den dag, kan 
påstå, at de ikke var advaret. Ikke fordi han manede krisen frem, men 
hans Master Class-indlæg slog fast, at vel gennemtænkt aktieinve-
stering giver de mest enestående afkast på langt sigt – men det er 
også en krævende investeringsform. Som investor skal man turde 
holde sin strategi og købe, når det ser sort ud – men hvem klarede at 
holde sine aktieinvesteringer i årene 1929-32, hvor det amerikanske 
marked faldt 86 procent fra top til bund? spørger David Swensen. 

David Swensen er kendt for at skabe sublime afkast for Yale Endow-
ment-fonden i en årrække, og for at sprede sine investeringer på 
tværs af en lang række aktivklasser. Hans foretrukne investeringsob-
jekt er dog aktier, og han har især et skarpt blik for, hvor svært det er 
for både private og professionelle investorer at fastholde en langsig-
tet investeringsstrategi i stærkt faldende markeder. 

”Husk – du må aldrig investere mere i aktiemarkedet, end du kan tåle 
at tabe halvdelen i morgen,” formanede han. 

Nytårskonferencen 2010 er ikke endeligt fastlagt i skrivende stund. 
Men det kan meget vel blive en fredag midt i januar i København. 

Lawrence H. Summers i København    
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opruster i Danmark
jens elkjær, SKAGens adm. direktør i Danmark, glæder sig over nye 
muligheder for SKAGen i Danmark. Han lover større synlighed i 
Danmark, efter at skattesystemet er ændret, så vores fonde kan 
markedsføres på lige fod med danske investeringsforeninger.

Jens Elkjær 
adm. direktør i Danmark

2009 bliver året, hvor SKAGEN bliver langt 
mere synlig i Danmark og for alvor fremtræ-
der som en udfordrer til de etablerede dan-
ske investeringsforeninger. 

Det lover SKAGENs danske chef Jens Elkjær, 
efter at den danske skattelov er ændret med 
tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2009. 

Afkastet i SKAGENs tre aktiefonde beskattes 
nu som aktieindkomst og ikke kapitalind-
komst ved investering af frie midler. Dermed 
slipper SKAGEN ud af de seneste års skat-
temæssige spændetrøje, hvor vores fonde 
primært har været anvendelige til privatteg-
nede pensionsopsparinger og visse unit-link-
ordninger. 

Danske private investorer har i flere årtier 
været henvist til alene at vælge mellem en 
række dansk baserede investeringsforenin-
ger. Udvalget har på en række områder været 
beskedent, og konkurrencen om at tilbyde de 
absolut bedste fonde til forbrugerne har ikke 
fungeret i alle led. Om det skyldes uønskede 
barrierer i skattesystemet, inerti i andre sy-
stemer eller bevidst nølen mod at åbne mar-
kedet mod udlandet, skal vi ikke nærmere 
ind på her – SKAGEN har banket på døren 
til det danske marked med stigende styrke 
siden 2002, og nu er vi klar til at give vores 
investorer en forbedret service. 

”Vores fonde er velegnede til langsigtet 
opsparing via pensionsordninger, så vi har 
bestemt været glade for den vækst, vi har set 
de seneste år. Men vi er overbeviste om, at 
vores fonde fortjener en større udbredelse,” 
siger Jens Elkjær. 

Udenlandske investeringsforeninger har 
indtil nu kun været aktive i Danmark på ”tålt 
ophold”. Globale kapitalforvaltere optræder 
i en del tilfælde som underleverandører og 
rådgivere for danske investeringsforeninger 

på udvalgte områder som f.eks. japanske ak-
tier eller obligationer i vækstmarkeder, men 
de har ikke direkte kontakt til privatkunder. 

”Vores tradition er – som man kan se i denne 
Årsrapport 2008 – at vi har direkte kontakt 
til vores private investorer. I Danmark ønsker 
vi at samarbejde med gode distributører, 
men fortsat sådan at private investorer kan 
være tæt på os,” siger Jens Elkjær. 

Formuerådgiverne Jonas Rasmussen og Sø-
ren Risager Rasmussen er tiltrådt i Køben-
havn i slutningen af 2008, og kontoret er 
nu fuldt bemandet med fire fuldtidsansatte 
og en student . Den samlede anciennitet i 
finanssektoren for kontorets fire fuldtids-
ansatte er mere end 60 år, og erfaringerne 
spænder vidt. 

”Vi planlægger informationsmøder over hele 
landet i det kommende år, og vi er klar til at 
møde vores investorer i alle sammenhænge. 
Den personlige kontakt bringer altid noget 
med sig. Ikke mindst i en tid, hvor finanskri-
sen fylder meget, er det vigtigt, at vi er der 
for vores investorer,” siger Jens Elkjær. 

Morgenavisen Jyllands-Posten og Dansk Aktie 
Analyse har tidligere vurderet SKAGEN Fonde-
nes information til private investorer som den 
bedste i det danske marked. Med opdaterede 
porteføljeoversigter og rapporter og informa-
tion i et væld af formater sikrer vi, at investo-
rerne altid er tæt på investeringerne. 

I 2009 kommer vi til at gøre mere for at brin-
ge vores investeringsfilosofi og vores vurde-
ringer af de finansielle markeder tættere på 
danske kunder. 

Ved siden af en styrket indsats for at holde 
møder, så lancerer vi SKAGEN Fondenes mar-
kedsrapport på dansk for første gang. 

Rapporten er allerede nu tilgængelig på 
norsk, svensk og engelsk. Med en særlig 
dansk udgave sikrer vi, at teksterne bliver 
lettere tilgængelige for danske investorer. 
Samtidig får vi mulighed for at behandle 
emner fra den danske investors hverdag. Vi 
kommer til at levere skarpe artikler og analy-
ser om både opsparing og investering set fra 
en dansk investors synsvinkel. 

Jens Elkjær har mangeårig erfaring både fra 
det institutionelle marked og fra rådgivning 
af privatkunder. Han er kommet fra en stilling 
som sektionsleder i pensionsselskabet Pen-
sams investeringsafdeling, hvor han blandt 
andet har analyseret og udvalgt formuefor-
valtere fra alle dele af verden. Det er ikke 
mindst erfaringerne herfra, som har fået ham 
til at søge til SKAGEN Fondene. 

”SKAGEN Fondene er ubestridt en førsteklas-
ses forvaltningsorganisation. Derfor er det 
for mig og mine kolleger i København meget 
spændende at arbejde på at åbne det danske 
opsparingsmarked for såkaldte udenlandske 
fonde. Lige nu er vi stort set ene om tage  
udfordringen op, og det forpligter,” siger  
Jens Elkjær. 

Blandt SKAGENs værdier rangerer imøde-
kommenhed og tilgængelighed højt. Kon-
toret i København er åbent hver dag fra 9 til 
17, og vi er altid klar til en snak om investe-
ringerne, ligesom vi griber chancen for at 
komme ud af kontoret og holde møder. 

”Investeringernes størrelse betyder ikke 
noget for, hvornår vi er klar til at tale. Alle in-
vestorer opfatter vi som lige vigtige,” under-
streger Jens Elkjær.

InTerVIew MeD ADM. DIreKTør I  DAnMArK
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– Det er vigtigt oven på et år med stor turbulens på finansmarkeder-
ne at blive mindet om, at vores resultater bliver skabt med tiden, og 
at det er vores langsigtede evne til at give andelsejerne afkast, som 
vi er blevet belønnet for i form af priser og udmærkelser i årets løb. 
Det er vi selvfølgelig taknemmelige for, siger administrerende  
direktør Harald Espedal.

AAA-rating til aktiefondene
Standard & Poor’s rangerede SKAGEN Kon-Tiki som nummer ét ud af 
459 vækstmarkedsfonde i en rapport fra 10. december 2008. Rating-
bureauet har i alt givet AAA-mærket til syv aktiefonde i kategorien 
globale vækstmar-
kedsfonde i 2008. 

Forvaltningen beskri-
ves af Standard & 
Poor’s som discipline-
ret og langsigtet. Rapporten lægger også vægt på fondens fokus på 
investeringer i selskaber med attraktive vurderinger og på, at fonden 
adskiller sig fra vækstmarkedsindekset med investeringer i usæd-
vanlige markeder som Ukraine og Kenya.

SKAGEN Global og SKAGEN Vekst klassificeres af Standard & Poor’s 
som globale aktiefonde og klarer sig godt sammenlignet med andre 
aktører verden over. SKAGEN Vekst rangeres som nummer to, og SKA-
GEN Global som nummer syv, ud af 1740 globale aktiefonde i to rap-
porter fra oktober 2008.

– Standard & Poor’s rangeringer af SKAGENs aktiefonde er en aner-
kendelse og opmuntring for det langsigtede arbejde, som portefølje-
teamet udfører, siger investeringsdirektør Kristian Falnes.

Ti andre globale aktiefonde ud over SKAGEN 
Vekst og SKAGEN Global har fået tildelt AAA-
rangeringen. En fond skal for at blive vurderet af 
Standard & Poor’s ligge i den forreste femtedel 
af sin fondskategori opgjort efter historisk afkast 
og risikomål.

lipper Awards
SKAGENs aktiefonde modtog en række priser ved 

Lipper Awards’ forskellige uddelinger i Holland, Norden og andre dele 
af Europa. Det britiske analyseselskab Lipper fremhæver hvert år 
fonde, som har udmærket sig ved at levere solidt risikojusteret afkast 
sammenlignet med tilsvarende fonde.

SKAGEN Vekst blev udråbt til den bedste globale aktiefond over de 
seneste tre år og fem år. SKAGEN Global blev belønnet for præsta-
tionerne over den seneste ti-års-periode. SKAGEN Kon-Tiki blev pris-
belønnet for fondens udvikling over de seneste fem år i kategorien 
bedste vækstmarkedsfond.

De Gouden Stier 2008
I det hollandske marked blev SKAGEN udråbt til De Gouden Stier  
– Den Gyldne Okse – i kategorien bedste fond. Kåringen blev stemt 
igennem af investorer, og det  
er netstedet debelegger.nl, 
som står bag prisen.

Citywire prisbelønner  
forvaltere
SKAGEN Globals forvalter 
Filip Weintraub blev rangeret 
som nummer 12, da analyse-
selskabet Citywire rangerede 
Europas 1000 bedste forval-
tere. Citywire udnævnte også 
Kristoffer Stensrud som Euro-
pas mest konsistente forval-
ter af vækstmarkedsfonde. 
Citywire påviste i analysen 
i august, at der kun er tre 
forvaltere, som har præsteret 
bedre end gennemsnittet for 
vækstmarkedsfonde i samtli-
ge de seneste fem år. Af dem 
var Kristoffer Stensrud bedst.

Læs mere på 
www.skagenfondene.dk/vores fonde/udmærkelser

Priser og

udmærkelser  i 2008
SKAGen Fondene modtog i årets løb en række priser og udmærkelser. ratingbureauet  
Standard & Poor’s bibeholdt alle AAA-ratinger på SKAGens aktiefonde og rangerer dem 
mellem de ti forreste i deres respektive kategorier.
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Afkast oversigt

Afkast 2008 Seneste 2 år Seneste 3 år Seneste 5 år Seneste 7 år Seneste 10 år Siden start
SKAGEN Vekst -54,22% -27,96% -12,63% 6,55% 7,83% 12,38% 13,89%
Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) -62,68% -34,48% -17,99% 2,50% 1,37% 3,84% 5,18%
SKAGEN Global -44,56% -21,11% -9,18% 6,49% 7,18% 13,38% 14,38%
MSCI World Index -37,81% -21,74% -13,01% -2,44% -5,64% -2,58% -1,66%
(Daily Traded Net Total Return i NOK)
SKAGEN Kon-Tiki -48,02% -18,72% -7,68% 11,82%   12,91%
MSCI Emerging Markets Index -51,04% -21,49% -9,99% 5,57%   2,65%
(Daily Traded Net Total Return i NOK)
SKAGEN Tellus -2,05% 0,74%     1,25%
Barclays Capital Global Treasury Indeks, 3-5 år  i NOK 16,17% 8,03%     6,04%
SKAGEN Avkastning -20,01% -6,91% -4,43% 0,59% 1,50% 3,79% 4,81%
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3.0 (ST4X) -10,92% -2,26% -2,22% 1,30% 2,84% 4,78% 5,15%

      
rISIKoMÅlInG SeneSTe 3 År SKAGen VeKST SKAGen GloBAl SKAGen Kon-TIKI SKAGen AVKASTnInG   
  
Relativ gevinst 74% 161% 107% 124%
Relativt tab 73% 113% 100% 131%
Standardafvigelse, fond 26,3 % 20,8 % 27,1 % 10,3 %
Standardafvigelse, referenceindeks 36,2 % 14,9 % 25,6 % 7,4 %
Relativ volatilitet / Tracking error 12,5 % 10,0 % 5,9 % 7,0 %
Positive indeksafvigelser 19,18    15,30    9,13    6,27
Negative indeksafvigelser 12,40    10,76    7,31    8,58 

Præstationsmåling seneste 3 år      

Relativ gevinst/tab-ratio 1,02 1,43 1,06 0,94
Sharpe-ratio, fond -0,63    -0,64    -0,43    -0,83   
Sharpe-ratio, referenceindeks -0,61    -1,14    -0,55    -0,85   
IR 0,43    0,38    0,39    -0,32   
Indeks afvigelse-ratio 1,55 1,42 1,25 0,73   
   
risikomåling seneste 5 år      

Relativ gevinst 85% 170% 119% 118%
Relativt tab 75% 113% 101% 123%
Standardafvigelse, fond 23,2 % 18,9 % 25,1 % 8,7 %
Standardafvigelse, referenceindeks 30,5 % 13,1 % 22,9 % 6,7 %
Relativ volatilitet / Tracking error 10,4 % 9,3 % 6,3 % 5,5 %
Positive indeksafvigelser 14,90    17,13    11,49    5,23
Negative indeksafvigelser 10,74    8,51    5,93    5,99 

Præstationsmåling seneste 5 år      

Relativ gevinst/tab-ratio 1,14 1,50 1,17 0,96
Sharpe-ratio, fond 0,14    0,17    0,34    -0,31   
Sharpe-ratio, referenceindeks -0,03    -0,44    0,10    -0,30   
IR 0,39    0,96    0,99    -0,13   
Indeksafvigelse-ratio 1,39 2,01 1,94 0,87   
   
risikomåling siden start      

Relativ gevinst 98% 172% 130% 109%
Relativt tab 74% 103% 101% 115%
Positive indeksafvigelser 16,97    23,86    15,56    4,31
Negative indeksafvigelser 8,97    9,40    6,49    4,60 

Præstationsmåling siden start      

Relativ gevinst/tab-ratio 1,34 1,67 1,29 0,95
Indeksafvigelse-ratio 1,89 2,54 2,40 0,94 

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge 
af markedsudviklingen, forvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger ved tegning 
og forvaltning. Afkastet kan blive negativt som følge af kurstab. Investeringer i udenlandsk  
kapital er ikke valutasikret.  

GODE RESULTATER ER INGEN GARANTI FOR FREMTIDIGT AFKAST 

AFKAST-  oG rISIKoMÅlInGer

risiko- og præstationsmålinger
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ForKlArInG TIl BeGreBer

Alle beregninger af mål er baseret på månedlige observationer.

Standardafvigelse er et mål for variationen i det årlige afkast. Der er 
en 65 procents tilnærmet sandsynlighed, for at det årlige afkast lig-
ger i området plus/minus en standardafvigelse. Sandsynligheden 
for at afkastet afviger med over to standardafvigelser fra forventet 
afkast er cirka fem procent. En høj standardafvigelse kan antyde høj 
risiko.

relativ gevinst/relativt tab er et mål for evnen til at opnå et meraf-
kast i henholdsvis opgangs- og nedgangsperioder. Et relativt tab på 
80 procent vil sige, at fonden har opnået et tab, som svarer til, at fon-
den havde investeret 80 procent i indekset og 20 procent i risikofri 
rente (ST1X). Relativt tab på mindre end 100 procent vil sige, at fon-
den taber mindre end det nedadgående marked. Relativ gevinst på 
over 100 procent vil sige, at fonden tjener mere end det opadgående 
marked. Hvis man sammenligner med en fonds standardafvigelse, 
kan disse mål forklare, hvorfor standardafvigelsen er højere eller la-
vere end indekset.

relativ volatilitet/Tracking error er standardafvigelsen fra det årlige 
merafkast i forhold til indekset i den pågældende periode. Relativ 
volatilitet måler forvalterens evne til at frembringe et jævnt meraf-
kast i forhold til referenceindekset, men bruges ofte som et mål for et 
fonds uafhængighed af indekset.

Positiv/negativ indeksafvigelse udtrykker den positive eller negative 
indeksafvigelse pr. år i den pågældende periode. Hvis de positive 
afvigelser er større end de negative, har fonden opnået højere afkast 
end indekset. Summen af de positive og negative afvigelser er et mål 
for fondens uafhængighed af referenceindekset. 

Sharpe-indekset er et indirekte mål for sandsynligheden for, at fon-
den vil give højere afkast end risikofri rente. Jo højere score, jo større 
er denne sandsynlighed. Jo større sandsynlighed, des sikrere er mu-
ligheden for at opnå merafkast ved at være på aktiemarkedet. Stør-
relsen kan derfor bruges som et absolut mål for risikojusteret afkast.

Information ratio (Ir) er et direkte mål for sandsynligheden for, at 
fonden vil give højere afkast end referenceindekset. Jo højere score, 
des højere er sandsynligheden for at opnå merafkast. Information 
ratio bruges som mål for et risikojusteret merafkast, hvor risiko for-
tolkes som faren for et ujævnt merafkast. Information ratio måler der-
med forvalterens evne til jævnt merafkast.

relativ gevinst/relativt tab-ratio udtrykker forholdet mellem relativ 
gevinst og relativt tab. Er den over 1, vil det sige, at fonden bliver 
bedre betalt for den risiko, den løber, sammenlignet med referen-
ceindekset. Målet er stærkt korrelerende med Sharpe-indekset ved 
rangering af fonde, der investerer i samme marked, men udtrykker 
derudover, om det risikojusterede afkast er bedre end markedets risi-
kojusterede afkast. Målet kan derfor bruges til at sammenligne
fonde i forskellige markeder. Sharpe-indekset kan kun bruges til at
sammenligne fonde, der investerer i samme marked.

Indeksafvigelses-ratio udtrykker forholdet mellem positive og nega-
tive indeksafvigelser. Dette er et mål for evnen til at skabe merafkast 
ved at være en aktiv og ikke en passiv forvalter. Jo højere tal, des 
bedre betaling pr. negativ indeksafvigelse. Indeksafvigelses-ratio 
fortolker risikoen som faren for negativ indeksafvigelse i modsæt-
ning til information ratio, der tolker risikoen som ujævnt merafkast 
(og ikke nødvendigvis negativt merafkast).

Fondsrangering*

 

 

 

Opdateret pr. 17. marts 2009. Tomt felt betyder at fonden ikke er blevet ratet.
Læs mere om rangeringer, ratingbureauer, udmærkelser og priser her: www.skagenfondene.dk/vores fonde/rangeringer og www.skagenfondene.dk/vores fonde/udmærkelser

*Morningstar.dk udfører kvantitative ratinger af fondens risikojusterede afkast i forhold til andre fonde inden for samme kategori. Kilde: www.morningstar.dk
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ejerSTrUKTUr

NØGLEPERSONERS ANDELE

nAVn AnTAl AnDele FUnKTIon
Martin Gjelsvik                               3453 Bestyrelsesformand og ejer
Tor Dagfinn Veen                      506 107                         Bestyrelsesmedlem og ejer
Barbro Johansson                             96 Bestyrelsesmedlem
Sigve Erland                                   3654                          Bestyrelsesmedlem
Ole Søeberg 2 500 Suppleant 
Anne Sophie K. Stensrud              1455 Suppleant og ejer
Siv S. Oftedal                                 7312   Suppleant
Harald Espedal                           210 707                         Adm. direktør og ejer
Kristian Falnes                          377 699                        Investeringsdirektør og ejer
J. Kristoffer C. Stensrud           2 266 042                        Porteføljeforvalter og ejer
Åge. K. Westbø                          920 473                        Viceadministrerende direktør og ejer
Filip Weintraub                          344 922                        Porteføljeforvalter og ejer

EJERSTRUKTUR

SKAGen AS ejes af:
T. D. Veen AS 26,01 %
Solbakken AS 18,63 %
MCM Westbø AS 9,96 %
Månebakken AS 7,38 %
Åge Westbø AS 7,38 %
Harald Espedal AS 8,41 %
Kristian Falnes AS 8,41 %
Labrusca AS 8,41 %
Andet nøglepersonale  5,41 %

Brænding. Skagen. 1900. Udsnit. 
Af Holger Drachmann  
Billedet tilhører Skagens Museum.

 3 453
 506 107 
 96
 3 654
 2 500 
 1 455 
 7 312
 210 707 
 377 699
 2 266 042  
 920 473    
 344 922   

VAlGKoMITeen

Valgkomiteen består af Harald Sig. Pedersen 
(formand), Truls Holte og Niels Martin  
Petersson. Komiteens opgave er at foreslå
kandidater til andelsejervalgte medlemmer 
af bestyrelsen i SKAGEN AS.
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BeSTYrelSenS BereTnInG

Året har også været turbulent for SKAGENs 
værdipapirfonde, og selskabet har, med und-
tagelse af pengemarkedsfondene, ikke for-
mået at levere positivt afkast til vores  
andelsejere.

I et sådant marked er vi så meget mere tak-
nemmelige og ydmyge for den tillid, som 
kunderne har vist os ved at tilføre 4,3 milliar-
der NOK netto i kapital til aktiefondene.*

Hvad var det, der skete i 2008?
2008 har været et hårdt år for både aktie- og 
rentemarkederne. Det, der begyndte som kre-
dituro i USA i 2007, har op gennem 2008 bredt 
sig som ringe i vandet over hele verden. Lam-
melsen af verdens kreditmarkeder har medført 
finansieringsvanskeligheder og høje risikopræ-
mier også for solide selskaber. Den anslåede 
økonomiske vækst er kraftigt nedjusteret glo-
balt såvel som i de fleste enkeltlande.

SKAGEN har fastholdt sin investeringsfilo-
sofi og koncentreret sig om grundig analyse 
og jagten på de tre U’er. Aktiekurserne er 
alligevel faldet betydeligt på grund af likvi-
ditetstørke, flugt til risikofrie placeringer og 
reducerede forventninger til fremtidig ind-
tjening. Dette er sket, på trods af at de fleste 
selskabers langsigtede fundamentale værdi i 
langt mindre grad er reduceret.

Samtidig med at likviditeten i obligations- og 
pengemarkederne er svundet ind, har inve-
storerne søgt mod antagelig sikre investerin-
ger i de større valutaer såsom euro, yen og 
amerikanske dollar. Det har ført til ekstreme 
valutasvingninger i vækstmarkedsvalutaer. 
Obligationsrenterne er endvidere steget i 
disse lande som følge af finanskrisen, og det 
har medført fald i obligationskurserne og 
kursfald i SKAGENs obligationsfonde.

Pengemarkederne har også i de hjemlige 
markeder Norge og Sverige været præget af 
kreditkrisen og manglende likviditet. De le-
dende rentesatser er blevet kraftigt sænket, 
mens markedsrenterne ikke er faldet lige så 
meget, fordi merrenterne er forhøjet.

Forholdene har medført, at 2008 som helhed 
har været et udfordrende år for både SKA-
GENs obligations-, pengemarkeds- og aktie-
fonde. Aktiefondene og obligationsfondene 
har leveret negativt afkast, og både SKAGEN 
Global og obligationsfondene har præsteret 
dårligere end deres referenceindekser. SKA-
GENs pengemarkedsfonde er lyspunktet. De 
har klaret sig godt på trods af investorernes 
udbredte frygt, hvor statsgarantien for inde-
stående i banker har været tungtvejende ved 
valget af investering.

I kølvandet på bankernes finansieringspro-
blemer er spørgsmålet: ”Hvad vil der ske 
med mine andele, hvis SKAGEN går kon-
kurs?” for første gang dukket op i dialogen 
med andelsejerne. Hver enkelt værdipapir-
fond udgør en selvstændig juridisk enhed og 
vil forblive uberørt ved en eventuel konkurs 
i forvaltningsselskabet. Dertil kommer, at 
selskabet har opbygget et solidt økonomisk 
og kompetencemæssigt fundament og altså 
har styrke til at bevare fuld koncentration om 
forvaltningen af kundens midler, også selv 
om de dårlige tider skulle vare ved.

Hvad kan vi forvente i 2009?
Myndighedernes tiltagspakker verden over 
er omgivet af stor spænding med hensyn 
til de ønskede effekter i 2009. Verden har i 
2008 oplevet det, som kan betegnes som hi-
storiens mest vidtrækkende realøkonomiske 
krise. Viljen til at gendrive krisens virkninger 
er definitivt til stede, men tilbage står, om 

evnen er tilsvarende stor 
– og ikke mindst hvor lang tid der vil gå, før en 
bedring i realøkonomien viser sig.
Den antagede afkobling mellem amerikansk 
økonomi og vækstmarkederne manifesterede 
sig ikke i 2008. Den amerikanske finanskrise 
trak tværtimod vækstmarkederne med ud 
i hvirvelstrømmen, og afkastet i de globale 
vækstmarkeder var for første gang siden 2000 
dårligere end i de industrialiserede markeder. 
Alligevel tror vi, at potentialet for positiv udvik-
ling i vækstmarkederne er til stede, og at nøglen 
ligger i vækstmarkedernes ønske om og evne til 
at forhøje deres velfærdsniveau og nærme sig  
Vestens levestandard.

Forvaltningskapital
Forvaltningskapitalen sank i 2008 fra 80,2 
milliarder kroner til 57,3 milliarder NOK. Kun-
derne har dog fået øje på mulighederne i de 
dårlige markeder og har i årets løb investeret 
2,9 milliarder NOK netto i SKAGENs værdipa-
pirfonde. En stor del af kapitaltilgangen kom-
mer som i tidligere år fra udlandet, men nor-
ske privatkunder udnyttede de reducerede 
aktiekurser til at købe nye andele og havde 
nettotegning i fjerde kvartal. Det var især 
glædeligt, at norske privatkunder tegnede 
for 232 millioner NOK i alt i denne periode.

SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente In-
stitusjon oplevede i lighed med andre nor-
ske pengemarkedsfonde store indløsninger 
i sensommeren som følge af markedsuro. 
Begge fonde klarede sig godt i denne pe-
riode. Fondene havde en god forfaldsstruk-
tur, således at de løbende fik tilført likviditet, 
samtidig med at de ikke havde investeret 
i ansvarlige lån. SKAGENs svenske kunder 
forholdt sig til gengæld roligt på trods af 
finanskrisen, og der blev ikke foretaget unor-
malt store indløsninger i pengemarkedsfon-
den SKAGEN Krona.

Der har til dels også været store indløsnin-
ger i obligationsfondene, dog fordelt over en 
længere periode og mindre intensivt end i 
pengemarkedsfondene.

Støt fart 

trods uvejr
Bestyrelsen anslog i årsberetningen for 2007, at 2008 ville blive et vanskeligt år præget af 
store svingninger i aktiemarkederne og tiltagende uro i kreditmarkederne. en så dybtgåen-
de en finanskrise, som vi har konstateret ved udgangen af 2008, havde vi dog ikke forudset.

Opgørelser af afkast, kapital under forvaltning og netto tegning er oprindeligt beregnet i norske kroner. I denne oversatte version af bestyrelsens beretning er anvendt danske afkasttal    
hvis ikke andet er præciseret. Afkast er regnet på daglig basis ved anvendelse af samme valutakurs som i de respektive fonde på tidspunkt for kursfastsættelse. Opgørelser af kapital  
under forvaltning og netto tegning er bibeholdt som norske tal, hvilket er angivet i teksten.

*
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Afkast 
Efterårets mangel på stabilitet har bidraget 
til aktiefondenes negative afkast i 2008 og 
desuden givet drøje hug til afkastets historik 
i SKAGENs aktiefonde. Alle tre aktiefonde 
havde indtil 2008 opfyldt SKAGENs langsig-
tede mål og leveret over 20 procents gen-
nemsnitligt afkast siden lanceringen.

Det gennemsnitlige årlige afkast i DKK er 
oven på resultaterne fra 2008 faldet til 13,9 
procent for SKAGEN Vekst, 14,4 procent for 
SKAGEN Global og 12,9 procent for SKAGEN 
Kon-Tiki. Samtlige aktiefonde har negativt 
absolut afkast i 2008. SKAGEN Kon-Tiki og 
SKAGEN Vekst har klaret sig bedre end deres 
respektive referenceindekser, mens SKAGEN 
Global har leveret negativt relativt afkast.

Det er første år siden lanceringen i 1997, at 
SKAGEN Global ikke har overgået sit referen-
ceindeks. Fonden havde 44,6 procents ne-
gativt afkast, mod referenceindeksets minus 
37,8 procent, i DKK. Den negative præstation 
forhold til indekset skyldes hovedsagelig, 
at fonden kun var lidt eksponeret mod USA. 
Styrkelsen af den amerikanske dollar gav 
dermed store negative udslag sammenlignet 
med referenceindekset. SKAGEN Kon-Tiki 
havde et negativt afkast på 48,0 procent, 
mod vækstmarkedsindeksets minus 51,0 
procent. Fonden har overgået sit referencein-
deks i alle syv kalenderår siden lanceringen.

Afkastet i SKAGEN Vekst var på minus 54,2 
procent i DKK, 8,5 procentpoint foran refe-
renceindekset Oslo Børs Hovedindeks 

Valuta- og obligationsmarkedernes ekstreme 
mangel på stabilitet i nye markeder, hvor 
SKAGEN Tellus er eksponeret, har bidraget til 
dårligt afkast i 2008. Fonden havde et afkast 
på minus 1,97 procent opgjort i euro (minus 
2,05 procent opgjort i DKK), mod reference-
indeksets 16,27 procent i euro (16,17 pro-
cent opgjort i DKK).

Uroen i kreditmarkederne og flugten ind i 
det sikre har også haft stor negativ indfly-
delse på SKAGEN Avkastning. Dertil kom, at 

fonden i foråret 2008 led tab på investerin-
ger i islandske obligationer. Forholdene har 
udmøntet sig i et negativt afkast for SKAGEN 
Avkastning på minus 20,01 procent i DKK, 
opgjort mod referenceindeksets minus på 
10,92 procent. Referenceindekset indehol-
der udelukkende statspapirer udstedt i NOK 
og har dermed været uberørt af svingninger-
ne i udlandets valuta- og obligationskurser.

SKAGEN Høyrente opnåede et afkast på 6,72 
procent opgjort i NOK, noget højere end 
3-måneders NIBOR som var 6,23 procent op-
gjort i NOK og marginalt lavere end referen-
ceindeksets 6,73 procent opgjort i NOK. 

SKAGEN Høyrente Institusjon opnåede et 
afkast på 6,69 procent opgjort i NOK, og det 
er 0,79 procentpoint bedre end referencein-
dekset. Fonden har givet bedre afkast end 
referenceindekset hvert år siden lanceringen 
i 2003.

SKAGEN Krona opnåede et afkast på 4,82 
procent opgjort i svenske kroner frem til 
årets slutning, og det er 0,47 procentpoints 
merafkast i forhold til referenceindekset. 

Trofaste kunder
SKAGEN er funderet på realistisk drift, og 
selskabet er opbygget sten for sten, siden det 
blev etableret i 1993. Selskabets filosofi og 
gode forvaltningsresultater i tidsperspektiv 
har bevaret selskabet trygt og solidt på trods 
af sidste års store markedsomvæltninger. 
Organisationen er konstrueret til at håndtere 
både medgang og modgang.

Femten års erfaring har lært os betydningen 
af langsigtede og tillidsfulde kunderelationer. 
Kunderne har ikke foretaget store indløsnin-
ger, men tværtimod investeret i denne turbu-
lente periode. Det opfatter vi som en tillidser-
klæring, som vi er meget taknemmelige for.

SKAGENs forretningside er – ud over at levere 
bedst muligt afkast for den risiko, kunderne 
løber – at give bedst mulig service, kunde-
opfølgning og kommunikation. Behovet for 
dialog mellem kunderne og SKAGEN har været 

voksende i løbet af efteråret, og vi har haft 
gode erfaringer med netmøder med forvalter-
ne. SKAGEN vil gerne sige tak for det engage-
ment, som kunderne har vist i det forgangne 
år ved at indsende spørgsmål og kommen-
tarer og deltage i kundeundersøgelserne. 
Deltagelsen har også været stor på SKAGENs 
informationsmøder. I Norge er der afholdt 103 
møder med 7300 deltagere, og i Sverige 150 
møder med 6000 deltagere.

Hvor godt det er lykkes SKAGEN at opfylde 
sin forretningside, bliver målt ved hjælp af 
kundeundersøgelser. Det er glædeligt at se, 
at SKAGEN også i 2008 modtager gode eva-
lueringer fra kunderne, og at over 80 procent 
af kunderne til trods for negativt afkast vil an-
befale opsparing i SKAGEN Fondene til andre. 
Kunderne er samtidig blevet mere realistiske, 
både omkring forventet afkast, og hvilken 
tidshorisont der bør være på opsparingen. 
Det er en positiv udvikling, eftersom man skal 
have en lang horisont og være forberedt på 
faren for tab, når man investerer i værdipapir-
fonde. Vi mener, at opsparing i værdipapirfon-
de under disse forudsætninger kan udgøre et 
fordelagtigt alternativ også i fremtiden.

SKAGens ansatte
SKAGEN har ved udgangen af 2008 133 an-
satte fordelt på seks kontorer i Norge (Stavan-
ger, Trondheim, Ålesund, Bergen, Oslo og 
Tønsberg), to kontorer i Sverige, (Stockholm og 
Göteborg) og et kontor i Danmark (København). 
SKAGEN Fondene markedsføres desuden i Fin-
land, Holland, Luxembourg, Storbritannien og 
på Island.

SKAGEN har en aflønningsmodel, som stimu-
lerer de ansatte til at samarbejde om det størst 
mulige risikojusterede afkast for kunderne. 
Modellen understøtter samarbejde mellem alle 
afdelinger og sikrer, at kunden får den bedst 
mulige opfattelse af SKAGEN, også hvad angår 
service, kompetent opfølgning og kommuni-
kation. Ingen medarbejderes løn er direkte 
knyttet til tegningsresultaterne. Derved undgår 
vi den uheldige interne konkurrence og salgs-
pression, beskyttelse af egen ekspertise og 
dårlig udnyttelse af de ansattes ressourcer, 

BeSTYrelSenS BereTnInG 

Barbro Johansson,  
bestyrelsesmedlem udpeget  
af aktionærerne

Sigve Erland,  
bestyrelsesmedlem udpeget  
af andelsejerne

Anne Sophie K. Stensrud,  
suppleant udpeget af  
aktionærerne

Martin Gjelsvik,  
bestyrelsesformand



s k a g e n  f o n d e n e s  å r s r a p p o r t  2008 45

der kan kendetegne sådanne ordninger. SKAGEN lægger stor vægt på 
medarbejdernes kompetenceudvikling. Finansnæringens hovedorga-
nisation (FNH), Sparebankforeningen og Verdipapirfondenes forening 
(VFF) indgik i 2008 aftale om at oprette en autorisationsordning for fi-
nansielle rådgivere. Hensigten er at sikre en konsistent høj faglig kunnen 
og fælles etiske retningslinjer for finansbranchen. Ordningen stiller krav 
til teoretisk og praktisk kunnen, og ansatte i kunderolle skal lade sig 
eksaminere af en uafhængig komite. SKAGEN har tilsluttet sig autorisa-
tionsordningen.

SKAGEN rekrutterer ansatte med forskellig baggrund og tilsigter balance 
mellem mandlige og kvindelige medarbejdere. Ved årets udgang var der 
55 kvinder og 78 mænd ansat i virksomheden. Der er ligestilling mellem 
kønnene med hensyn til arbejdsvilkår og løn. SKAGEN havde i 2008 et 
sygefravær på 2,6 procent.

Bestyrelsen vil gerne takke alle medarbejdere for en stor indsats i et 
vanskeligt år. De ansattes kompetence og holdninger er afgørende for 
SKAGENs resultater. 

organisering og styring af finansiel risiko
SKAGEN AS har tilladelse fra Kredittilsynet til at agere som fondsfor-
valtningsselskab og er forretningsfører. Handelsbanken er SKAGENs 
depotmodtager, og den norske værdipapircentral (VPS) fører  
SKAGENs andelsregister.

Risikoen i værdipapirfondene opstår som følge af markedsbevægelser, 
udvikling i valuta, renter, konjunkturer og selskabsspecifikke forhold.

SKAGEN stiller ud over pålagte lovkrav interne krav til branchebalan-
cer og likviditet i de værdipapirer, fondene investerer i. Disse krav har 
været opfyldt i årets løb, selv om likviditeten i både aktie- og rente-

markederne har været påvirket af finanskrisen i andet halvår af 2008. 
SKAGEN har også udarbejdet interne rutiner for at mindske risikoen 
for fejl, som kan påvirke fondene. Fordelingen af aktieporteføljernes 
investeringer er en konsekvens af SKAGENs investeringsfilosofi, som 
stiller krav til selskabernes værdifastsættelse, produkt/markeds-ma-
trice, gældsgrad og værdipapirets likviditet. Rentefondenes investe-
ringer fordeles ligeledes ud fra en vurdering af den enkelte udsteders 
kreditværdighed og de generelle økonomiske forhold i det land, hvor 
udsteder befinder sig.

Rentefondene har på grund af stor markedsuro i oktober 2008 i pe-
rioder haft ekstra store indløsninger. De er blevet håndteret ved brug 
af fondenens likviditetsreserver og ved at sælge værdipapirer. Der 
har imidlertid ikke været ekstraordinært store indløsninger i løbet af 
året som helhed.

Bestyrelsen bekræfter, at forudsætningen for fortsat drift af forvalt-
ningsselskabet er til stede.

Investeringsfilosofi
SKAGEN fastholder sin investeringsfilosofi og forretningside. SKA-
GEN tror på, at den bedste måde at skabe merafkast for kunderne  
– nu som før – er at have en aktiv investeringsfilosofi, hvor porteføl-
jeforvalterne leder efter upopulære, underanalyserede og undervur-
derede selskaber. Det samme princip gælder for forvalterne af SKA-
GENs rentefonde: Fondene skal forvaltes aktivt på grundlag af egne 
analyser af markedet, udstederne og de enkelte værdipapirer.

Bestyrelsen har løbende vurderet, om investeringsfilosofien har stået 
distancen i de pressede markeder i 2008 og tror, at konsistent anven-
delse af investeringsfilosofien vil give kunderne det bedste langsig-
tede risikojusterede afkast.

Forslag til disponering af fondenes resultat

Barbro Johansson Jan Henrik Hatlem Martin Gjelsvik Sigve Erland Tor Dagfinn Veen

STAVANGER 29.01.09

Tor Dagfinn Veen,  
bestyrelsesmedlem udpeget 
af aktionærerne

Jan Henrik Hatlem,  
bestyrelsesmedlem udpeget  
af andelsejerne

Siv Oftedal,  
suppleant udpeget af 
andelsejerne

Ole Søeberg,  
suppleant udpeget af 
aktionærerne

      SKAGen HøYrenTe 
reSUlTATreGnSKAB 2008  (I MILLIONER NOK) SKAGen VeKST SKAGen GloBAl SKAGen Kon-TIKI SKAGen AVKASTnInG     SKAGen HøYrenTe InSTITUSjon SKAGen TellUS SKAGen KronA (SeK)
  

ÅRSRESULTAT  -4 689   -9 318   -7 363   -83   376   157   90   17  
DISPonereS SoM FølGer  
OVERFØRT TIL/FRA OPTJENT EGENKAPITAL  -4 689   -9 318   -7 363   -83   10   7   78   -4  
AFSAT TIL UDDELING TIL ANDELSEJERNE            366   151   12     
NETTO UDDELT TIL ANDELSEJERNE I LØBET AF ÅRET          21   
SUM  -4 689   -9 318   -7 363   -83   376   157   90   17   
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årsrEGNsKAP

46

årsregnskap 2008

Stavanger, 29. januar 2009

Barbro Johansson Jan Henrik Hatlem Martin gjelsvik Sigve erland tor dagfinn Veen

rEsULTATrEGNsK AP Noter sKAGEN Vekst sKAGEN Global sKAGEN Kon-Tiki sKAGEN Avkastning
(angitt i hele tusen kroner) 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Porteføljeinntekter og -kostnader
renteinntekter/-kostnader  -8 077  5 008  39 178  35 510  41 144  19 305  154 184  221 747 
aksjeutbytte  282 215  368 578  616 377  639 523  479 815  275 086  -  - 
gevinst/tap ved realisasjon  530 088  1 754 292  -62 102  1 639 997  421 410  2 071 407  -257 297  33 113 
endring urealiserte kursgevinster/tap 8  -5 459 093  -962 694  -9 830 709  123 242  -7 425 395  942 909  114 708  -112 763 
garantiprovisjon  1 956  1 675  -  165  -  -  -  - 
kurtasje  -3 436  -10 777  -26 665  -24 584  -24 924  -32 363  -  -9 
agio/disagio  67 250  53 005  253 472  6 058  -273 696  -24 914  -82 232  53 876 

POrTEFØLJErEsULTAT 5  -4 589 097  1 209 085  -9 010 448  2 419 912  -6 781 645  3 251 430  -70 637  195 963 

Forvaltningsinntekter og -kostnader
provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler  65  -  1  -  2  -  -  - 
forvaltningshonorar fast 9  -86 942  -118 774  -238 842  -260 322  -414 000  -404 337  -11 899  -19 674 
forvaltningshonorar variabelt 9  -  -39 655  -  -390 241  -119 616  5 306  -  - 

FOrVALTNINGsrEsULTAT  -86 876  -158 429  -238 841  -650 563  -533 615  -399 031  -11 899  -19 674 
rEsULTAT FØr sKATTEKOsTNAD  -4 675 973  1 050 656  -9 249 289  1 769 349  -7 315 260  2 852 399  -82 536  176 290 

Skattekostnad 4  -12 935  -10 909  -68 251  -47 632  -47 915  -28 781  -  - 

årsrEsULTAT  -4 688 909  1 039 747  -9 317 540  1 721 716  -7 363 175  2 823 618  -82 536  176 290 

som disponeres
overført til/fra opptjent egenkapital 10  -4 688 909  1 039 747  -9 317 540  1 721 716  -7 363 175  2 823 618  -82 536  -112 729 
avsatt til utdeling til andelseierne 10  -  -  -  -  -  -  -  289 019 
netto utdelt til andelseierne i løpet av året 10  -  -  -  -  -  -  -  - 

sUM  -4 688 909  1 039 747  -9 317 540  1 721 716  -7 363 175  2 823 618  -82 536  176 290 

BAL ANsE 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2007

Eiendeler
norske verdipapirer til kostpris 3,8  3 763 500  3 967 833  -  -  669 163  605 086  904 937  2 883 542 
Utenlandske verdipapirer til kostpris 3,8  3 697 317  3 513 166  22 684 886  20 039 345  13 843 815  13 673 565  256 180  1 095 131 
Urealiserte kursgevinster/tap 8  -1 451 020  4 008 073  -2 954 888  6 875 821  -2 428 485  4 996 910  12 693  -102 014 
opptjente renter verdipapir 8  -  8  -  -  -  -  16 319  70 853 

sUM VErDIPAPIrPOrTEFØLJE  6 009 796  11 489 081  19 729 999  26 915 166  12 084 494  19 275 561  1 190 129  3 947 511 

tilgodehavende aksjeutbytte  35 268  44 965  77 443  75 223  61 084  47 117  -  - 
opptjente renter bank  -  -  -  -  -  -  -  - 

sUM OPPTJENTE, IKKE MOTTATTE INNTEKTEr  35 268 44 965 77 443 75 223 61 084 47 117  -  - 
til gode fra meglere  3 037  26 474  -  67 737  70 775  126 532  -  48 568 
til gode fra forvaltningsselskapet  -  -  -  -  -  -  -  - 
tilgodehavende skatt på aksjeutbytte  2 299  699  20 932  14 762  198  817  -  - 
andre fordringer  -  -  -  -  -  -  -  - 

sUM ANDrE FOrDrINGEr 5 336 27 173 20 932 82 499 70 974 127 348  - 48 568
Bankinnskudd 11  176 305  114 402  484 212  1 994 275  175 314  624 807  37 212  - 

sUM EIENDELEr  6 226 705  11 675 620  20 312 585  29 067 162 12 391 865  20 074 833  1 227 341  3 996 080 

Egenkapital
andelskapital til pålydende 10  718 602  761 570  3 674 923  3 532 494  4 207 571  4 404 596  1 042 726  3 058 568 
overkurs 10  536 431  1 227 150  14 901 109  14 044 567  6 707 105  6 898 092  358 780  677 435 

INNsKUTT EGENKAPITAL  1 255 033  1 988 720  18 576 032  17 577 062  10 914 676  11 302 688  1 401 505  3 736 002 
opptjent egenkapital 10  4 901 166  9 590 075  1 650 270  10 967 810  1 208 148  8 571 323  -178 289  -102 270 
avsatt til andelseierne for reinvestering i nye andeler  -  -  -  -  -  -  -483  295 643 

sUM EGENKAPITAL  6 156 199  11 578 796  20 226 302  28 544 872  12 122 824  19 874 011  1 222 733  3 929 375 

Gjeld
Banktrekk - - - - - - -  56 028 
Skyldig til meglere  48 790  21 000  1 821  22 649  52 963  50 353  -  - 
Skyldig til forvaltningsselskapet  14 991  69 733  47 324  463 072  193 836  119 095  1 671  5 144 
annen gjeld  6 726  6 092  37 140  36 569  22 243  31 374  2 937  5 533 

sUM ANNEN GJELD  70 506  96 825  86 284  522 291  269 042  200 822  4 608  66 704
sUM GJELD OG EGENKAPITAL  6 226 705  11 675 620  20 312 585  29 067 162 12 391 865  20 074 833  1 227 341  3 996 080 

antall utstedte andeler  7 186 025  7 615 698  36 749 226  35 324 945  42 075 710  44 045 958  10 427 255  30 585 676 
Basiskurs per andel 856,5973  1 520,1242  550,3927  808,0103  288,3044  451,3626  117,1930  128,4664 

KONTANTsTrØMOPPsTILLING 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Likvider per 1.1.  114 402  908 632  1 994 275  1 162 468  624 807  110 862  -56 028  -46 697 

Tilgang
netto tegning/innløsning (Inkl. tegnings- og innløsningsprovisjon)                         +/-  -733 687  -1 216 987  998 970  4 591 503  -388 011  3 114 649  -2 334 497  881 170 
netto realiserte kursgevinster/tap +/-  530 088  1 754 292  -62 102  1 639 997  421 410  2 071 407  -257 297  33 113 
Mottatt renter og utbytte (etter skatt) +/-  326 972  406 579  814 112  609 040  174 424  208 334  71 952  275 615 

sUM TILGANG =  123 374  943 883  1 750 980  6 840 540  207 823  5 394 389  -2 519 842  1 189 897 

Anvendelse
netto kjøp/salg av verdipapirer +/-  20 183  -1 328 355  -2 645 541  -5 415 761  -234 328  -4 443 123  2 817 556  -996 615 
endring i uoppgjorte poster +/-  5 223  -251 328  -376 660  57 591  110 626  -38 290  97 023  -50 002 
Utgifter til driften -  -86 876  -158 429  -238 841  -650 563  -533 615  -399 031  -11 899  -19 674 
netto utdelt til andelseierne -  -  -  -  -  -  -  -289 599  -132 937 

sUM ANVENDELsE =  -61 471  -1 738 112  -3 261 043  -6 008 733  -657 316  -4 880 444  2 613 081  -1 199 228 
 LIKVIDEr PEr 31.12  =  176 305  114 402  484 212  1 994 275  175 314  624 807  37 212  -56 028 
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rEsULTATrEGNsK AP Noter sKAGEN Høyrente sKAGEN Høyrente Institusjon sKAGEN Tellus sKAGEN Krona*
(angitt i hele tusen kroner) 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Porteføljeinntekter og -kostnader
renteinntekter/-kostnader  377 786  188 989  153 922  38 684  33 756  37 153  16 665  3 448 
aksjeutbytte  -  -  -  -  -  -  -  - 
gevinst/tap ved realisasjon  2 761  -5 508  731  -1 203  -42 866  -8 345  -  - 
endring urealiserte kursgevinster/tap 8  10 324  637  6 374  512  90 718  -24 091  1 032  -41 
garantiprovisjon  -  -  -  -  -  -  -  - 
kurtasje  -  -  -  -  -  -5  -  - 
agio/disagio  -  -  -  -  13 780  -258  -  - 

POrTEFØLJErEsULTAT 5  390 871  184 118  161 026  37 993  95 388  4 454  17 697  3 407 

Forvaltningsinntekter og -kostnader
provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler  -  -  -  -  -  -  -  - 
forvaltningshonorar fast 9  -14 606  -9 355  -3 616  -1 157  -5 362  -5 668  -707  -111 
forvaltningshonorar variabelt 9  -  -  -  -  -  -  -  - 

FOrVALTNINGsrEsULTAT  -14 606  -9 355  -3 616  -1 157  -5 362  -5 668  -707  -111 
rEsULTAT FØr sKATTEKOsTNAD  376 264  174 763  157 410  36 836  90 025  -1 214  16 991  3 295 

Skattekostnad 4  -  -  -  -  -  -  -  - 

årsrEsULTAT  376 264 174 763  157 410  36 836  90 025  -1 214  16 991  3 295 

som disponeres
overført til/fra opptjent egenkapital 10  10 366  -340  6 855  348  78 262  -21 232  -4 067  3 295 
avsatt til utdeling til andelseierne 10  365 899  175 103  150 555  36 488  11 763  20 018  -  - 
netto utdelt til andelseierne i løpet av året 10  -  -  -  -  -  -  21 058  - 

sUM  376 264  174 763  157 410  36 836  90 025 -1 214  16 991  3 295 

BAL ANsE 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2007

Eiendeler
norske verdipapirer til kostpris 3,8  4 067 196  3 966 192  2 432 403  1 406 238  -  -  -  - 
Utenlandske verdipapirer til kostpris 3,8  -  -  -  -  471 254  860 478  411 937  185 091 
Urealiserte kursgevinster/tap 8  8 477  -1 847  5 512  -862  57 638  -33 079  991  -41 
opptjente renter verdipapir 8  61 561  38 401  42 904  16 614  9 793  14 873  2 356  891 

sUM VErDIPAPIrPOrTEFØLJE  4 137 234  4 002 747  2 480 819  1 421 990  538 685  842 272  415 284  185 941 

tilgodehavende aksjeutbytte  -  -  -  -  -  -  -  - 
opptjente renter bank  2 226  -  -  -  -  -  -  - 

sUM OPPTJENTE, IKKE MOTTATTE INNTEKTEr  2 226  -  -  -  -  -  -  - 
til gode fra meglere  -  -  -  -  -  12 282  -  - 
til gode fra forvaltningsselskapet  -  -  -  1  -  -  -  1 
andre fordringer  16 934  -  -  -  526  -  -  - 

sUM ANDrE FOrDrINGEr  16 934  -  -  1  526  12 288  -  1 
Bankinnskudd 11  578 120  569 516  282 274  79 097  10 499  48 515  131 585  25 240 

sUM EIENDELEr  4 734 514  4 572 263  2 763 093  1 501 088  549 710  903 069  546 869  211 182 

Egenkapital
andelskapital til pålydende 10  4 326 697  4 320 859  2 565 199  1 439 778  474 616  865 477  538 085  209 499 
overkurs 10  -44 312  66 064  10 390  25 050  13 891  6 085  11 703  689 

INNsKUTT EGENKAPITAL  4 282 385  4 386 923  2 575 589  1 464 828  488 507  871 562  549 788  210 188 
opptjent egenkapital 10  7 275  -2 811  6 422  -928  48 351  -30 221  -3 184  885 
avsatt til andelseierne for reinvestering i nye andeler  369 447  177 146  150 252  36 736  11 753  20 294  -  -3 

sUM EGENKAPITAL  4 659 108  4 561 258  2 732 262  1 500 635  548 611  861 635  546 604  211 070 

Gjeld
Banktrekk - - - - - - - -
Skyldig til meglere  72 298  -  29 844  -  -  39 581  -  - 
Skyldig til forvaltningsselskapet  3 108  2 773  986  453  1 100  1 680  265  111 
annen gjeld  -  8 232  -  -  -  174  -  - 

sUM ANNEN GJELD  75 406  11 005  30 830  453  1 100 41 435  265  111 
sUM GJELD OG EGENKAPITAL  4 734 514 4 572 263  2 763 093  1 501 088  549 710  903 069  546 869  211 182 

antall utstedte andeler  43 266 971  43 208 586  25 651 986  14 397 785  4 746 160  8 654 771  5 380 851  2 094 990 
Basiskurs per andel  107,6860  105,5990  106,5054  104,2239  115,9369 99,5506 101,5832 100,7361

KONTANTsTrØMOPPsTILLING 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Likvider per 1.1.  569 516 209 891 79 097 23 198 48 515 8 523 25 240 -

Tilgang
netto tegning/innløsning (Inkl. tegnings- og innløsningsprovisjon)                         +/-  -76 849  2 213 433  1 137 577  1 121 698  -374 156  295 708  339 600  210 188 
netto realiserte kursgevinster/tap +/-  2 761  -5 508  731  -1 203  -42 866  -8 345  -  - 
Mottatt renter og utbytte (etter skatt) +/-  377 786  188 989  153 922  38 684  47 536  36 889  16 665  2 590 

sUM TILGANG =  303 698  2 396 914  1 292 229  1 159 179  -369 486  324 253  356 265  212 779 

Anvendelse
netto kjøp/salg av verdipapirer +/-  -101 004  -1 976 072  -1 026 166  -1 074 400  389 224  -296 008  -226 846  -185 091 
endring i uoppgjorte poster +/-  22 082  9 250  4 089  -17 364  -23 498  26 176  -1 311  77 
Utgifter til driften -  -14 606  -9 355  -3 616  -1 157  -5 362  -5 668  -707  -111 
netto utdelt til andelseierne -  -201 566  -61 113  -63 360  -10 359  -28 894  -8 760  -21 058  -2 413 

sUM ANVENDELsE =  -295 094  -2 037 289  -1 089 052  -1 103 280  331 470  -284 261  -249 921  -187 538 
 LIKVIDEr PEr 31.12  =  578 120  569 516  282 274  79 097  10 499  48 515  131 585  25 240 

* angitt i hele 1000 Sek

Stavanger, 29. januar 2009

Barbro Johansson Jan Henrik Hatlem Martin gjelsvik Sigve erland tor dagfinn Veen
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NOTEr

NOTE 1: rEGNsK APsPrINsIPPEr

alle tall oppgis i hele tusen om ikke annet er angitt. 

Finansielle instrumenter: 
alle finansielle instrumenter, som aksjer, obligasjoner og sertifikater, vurderes til virkelig 
verdi (markedsverdi).

Fastsettelse av virkelig verdi: 
Verdipapirer er vurdert til markedskurser 31.12.2008.
obligasjoner og sertifikater der det ikke eksisterer ”market-maker-kurser” prises til en- 
hver tid mot gjeldende yield-kurve. Unoterte aksjer er verdsatt etter siste omsetningskurs, 
verdivurderinger foretatt av meglerforbindelser og interne verdivurderinger.

Valutakurser:
Verdipapirer og bankinnskudd/-trekk i utenlandsk valuta er vurdert til gjeldende 
valutakurs ved tidspunkt for kursfastsettelse 31.12.2008.

Behandling av transaksjonskostnader: 
transaksjonskostnader i form av kurtasje til meglere kostnadsføres på 
transaksjonstidspunkt.

Avsatt til utdeling til andelseierne: 
alle utdelinger til andelseierne i rentefond behandles som overskuddsdisponeringer iht. 
forskrift om årsregnskap for verdipapirfond. Utdeling fra rentefond regnskapsføres ved at 
reinvesteringer føres som nye andeler i fondet i regnskapsåret.

Tilordning anskaffelseskost: 
for aksjefondene er gjennomsnittlig anskaffelsesverdi benyttet for å finne realiserte 
kursgevinster/-tap ved salg av aksjer. for rentefondene benyttes fIfo-prinsippet ved 
beregning av realisert kursgevinst/-tap ved salg.

NOTE 2: FINANsIELLE DErIVATEr

fondene har ikke hatt beholdning av finansielle derivater gjennom året.

NOTE 3: FINANsIELL MArKEDsrIsIKO

Balansen i fondenes årsregnskap gjenspeiler fondenes markedsverdi pr siste børsdag i 
året målt i norske kroner. aksjefondene er gjennom investering i norske og utenlandske 
virksomheter eksponert for aksjekurs- og valutakursrisiko. rentefondene er eksponert 
for renterisiko, kredittrisiko og valutarisiko i de tilfeller fondene investerer i annen valuta 
enn nok.

NOTE 4: sKATTEBErEGNING

Aksjefond:
aksjefond er i utgangspunktet fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett 
for tap ved realisasjon av aksjer. Videre er utbytter mottatt fra selskaper innenfor eØS i 
utgangspunktet skattefrie. Med virkning fra 7. oktober 2008 behandles imidlertid 3 % av 
realiserte gevinster fra selskaper skattemessig hjemmehørende innenfor eØS og utbytter 
mottatt fra tilsvarende selskaper som skattepliktige.

Utbytter mottatt fra selskaper utenfor eØS er skattepliktige. fondene kan i tillegg belastes 
kildeskatt på utbytte mottatt fra alle utenlandske selskaper.

faktisk skattekostnad for årene 2008 og 2007 knytter seg til kildeskatt på utenlandsk 
utbytte.

rentefond:
rentefond er skattepliktig med 28 % av netto realiserte kursgevinster på rente- 
bærende verdipapirer, opptjente periodiserte renteinntekter, agio/disagio, minus 
fradragsberettigede kostnader hvilket blant annet omfatter forvaltningshonoraret. 
Skattepliktig resultat utdeles i praksis til andelseierne slik at fondet ikke kommer i 
skatteposisjon.

NOTE 5: DEPOTOMKOsTNINGEr

fondene blir ikke belastet med depotomkostninger.

NOTE 6: OMLØPsHAsTIGHET

omløpshastighet er et mål på handelsvolumets størrelse justert for tegning og 
innløsning av andeler. omløpshastigheten er beregnet som laveste sum av kjøp og 
salg av verdipapirer, dividert på gjennomsnittlig forvaltet kapital i perioden. fondenes 
omløpshastighet for 2008 er:

Skagen Vekst  16,65 %
Skagen global  23,11 %
Skagen kon-tiki  32,28 %
Skagen avkastning 63,13 %
Skagen Høyrente 0,00 %
Skagen Høyrente Institusjon 15,90 %
Skagen tellus 131,42 %
Skagen krona 0,00 %

NOTE 7: TEGNINGsPrOVIsJON
Aksjefond (angitt i hele nok)

tegningsprovisjon: kr 0–499 999 0,7 % av innskuddet

kr 500 000–999 999 0,5 % av innkuddet

kr 1 000 000–4 999 999 0,2 % av innskuddet

kr 5 000 000– 0,0 % av innskuddet

Innløsningsprovisjon:  0,0 % av salgsbeløpet

0,0 % av ovennevnte provisjoner godskrives fondet ved både kjøp og salg.
 

tegningsprovisjon i alle aksjefond ble fjernet f.o.m 10. september 2008.

rentefond
Ingen tegnings- eller innløsningsprovisjoner. 

Generelle noter
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Skagen Vekst note 9, 10 og 11

NOTE 9. FOrVALTNINGsHONOr Ar

fast forvaltningshonorar utgjør 1 % p.a. av den daglige forvaltningskapital i tillegg til 
variabelt forvaltningshonorar: 1/10 av avkastning utover 6 % p.a.

NOTE 10. EGENK APITAL

Andelskapital Overkurs
Opptjent 

egenkapital sum

egenkapItal pr 1.1.2008  761 570  1 227 150  9 590 075  11 578 796 

Utstedelse av andeler  214 280  2 177 401  2 391 681 

Innløsning av andeler  -257 247  -2 868 121  -3 125 368 

årsresultat  -4 688 909  -4 688 909 

EGENKAPITAL Pr 31.12.2008  718 602  536 431  4 901 166  6 156 199 

NOTE 11. rIsK-BELØP (angitt i hele kroner)

fastsatt risk-beløp pr 1. januar :

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

-0,35 -0,37 3,28 -0,50 1,73 1,26 3,62

2001 2002 2003 2004 2005 2006

3,77 0,51 2,03 3,06 -7,03 -9,44

Skagen global note 9 og 10

NOTE 9. FOrVALTNINGsHONOr Ar

fast forvaltningshonorar utgjør 1 % p.a. av den daglige forvaltningskapital i tillegg til 
variabelt forvaltningshonorar: 1/10 av avkastningen utover MSCI World Index målt i 
norske kroner.

NOTE 10. EGENK APITAL

Andelskapital Overkurs
Opptjent 

egenkapital sum

egenkapItal pr 1.1.2008  3 532 494  14 044 567  10 967 810  28 544 872 

Utstedelse av andeler  1 329 480  7 408 577  8 738 057 

Innløsning av andeler  -1 187 052  -6 552 035  -7 739 087 

årsresultat  -9 317 540  -9 317 540 

EGENKAPITAL Pr 31.12.2008  3 674 923  14 901 109  1 650 270  20 226 302 

Skagen kon-tiki note 9, 10 og 11

NOTE 9. FOrVALTNINGsHONOr Ar

fast forvaltningshonorar utgjør 2,5 % p.a. av den daglige forvaltningskapital i tillegg 
til variabelt forvaltningshonorar: 1/10 av avkastningen utover/under MSCI emerging 
Markets Index målt i norske kroner. dog begrensed oppad og nedad slik at samlet 
forvaltningshonorar ikke kan overstige 4 % p.a. og ikke bli lavere enn 1 % p.a. av 
gjennomsnittlig forvaltningskapital.

NOTE 10. EGENK APITAL 

Andelskapital Overkurs
Opptjent 

egenkapital sum

egenkapItal pr 1.1.2008  4 404 596  6 898 092  8 571 323  19 874 011 

Utstedelse av andeler  2 018 447  5 410 146  7 428 593 

Innløsning av andeler  -2 215 472  -5 601 132  -7 816 604 

årsresultat  -7 363 175  -7 363 175 

EGENKAPITAL Pr 31.12.2008  4 207 571  6 707 105  1 208 148  12 122 824 

NOTE 11. rIsK-BELØP (angitt i hele kroner)

fastsatt risk-beløp per 1. januar :

2003 2004 2005 2006

3,26 1,80 -0,11 0,00

Skagen avkastning note 9, 10 og 11

NOTE 9. FOrVALTNINGsHONOr Ar 

forvaltningshonoraret utgjør 0,5 % p.a. av den daglige forvaltningskapital. 

NOTE 10. EGENK APITAL 

Andelskapital Overkurs

Opptjent 
egen- 

kapital

Avsatt til andels- 
eierne for reinvest.  

i nye andeler sum

egenkapItal pr 1.1.2008  3 058 568  677 435  -102 270  295 643 3 929 375

Utstedelse av andeler  837 128  155 819 992 947

Innløsning av andeler  -2 852 970  -474 474 -3 327 444

reinvestert for andelseierne  -289 599 -289 599

avsatt til reinvestering for andelseierne  -   

korreksjon av tidligere års reinvestering 
for andelseierne  6 517  -6 527 -10

årsresultat etter utbetaling til 
andelseierne  -82 536 -82 536

EGENKAPITAL Pr 31.12.2008  1 042 726  358 780  -178 289  -483 1 222 733

NOTE 11. VALUTArIsIKO

Skagen avkastning benytter ikke valutasikringsinstrumenter mot norske kroner, men har 
pr 31.12.08 trekk på USd, HUf og trY bankkonti for å redusere valutaeksponeringen på 
investeringene.
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NOTEr

Skagen Høyrente note 9, 10 og 11

NOTE 9. FOrVALTNINGsHONOr Ar 
forvaltningshonoraret utgjør 0,25 % p.a. av den daglige forvaltningskapital. 

NOTE 10. EGENK APITAL

Andelskapital Overkurs

Opptjent 
egen- 

kapital

Avsatt til andels- 
eierne for reinvest.  

i nye andeler sum

egenkapItal pr 1.1.2008  4 320 859  66 064  -2 811  177 146  4 561 258 

Utstedelse av andeler 7 954 451 74 405  8 028 856 

Innløsning av andeler -7 948 612 -73 238 -8 021 850

reinvestert for andelseierne -27 688 -173 878 -201 566

avsatt til reinvestering for andelseierne -83 855 365 899 282 044

korreksjon av tidligere års reinvestering 
for andelseierne -280 280  -   

årsresultat etter utdeling til andelseierne 10 366 10 366

EGENKAPITAL Pr 31.12.2008  4 326 697  -44 312  7 275  369 447  4 659 108 

det er for 2007 gjort en omarbeiding og reklassifisering i regnskapet knyttet til regnskapsføring av opp-

tjent rente. dette har medført en omklassifisering mellom opptjent og innskutt egenkapital. omarbei-

dingen har ingen netto effekt på egenkapitalen.

NOTE 11. BANKINNsKUDD

pr 31.12.08 har Skagen Høyrente nok 250 000 i bundne termininnskudd. 

Skagen Høyrente Institusjon note 9 og 10

NOTE 9. FOrVALTNINGsHONOr Ar 

forvaltningshonoraret utgjør 0,15 % p.a. av den daglige forvaltningskapital. 

NOTE 10. EGENK APITAL

Andelskapital Overkurs

Opptjent 
egen- 

kapital

Avsatt til andels- 
eierne for reinvest.  

i nye andeler sum

egenkapItal pr 1.1.2008  1 439 778  25 050  -928  36 736  1 500 635 

Utstedelse av andeler 3 084 392 -6 703  3 077 689 

Innløsning av andeler -1 958 972 6 314  -1 952 658 

reinvestert for andelseierne -26 816 -36 544  -63 360 

avsatt til reinvestering for andelseierne 12 546 150 555  163 101 

korreksjon av tidligere års reinvestering 
for andelseierne 496 -496  -   

årsresultat etter utdeling til andelseierne 6 855  6 855 

EGENKAPITAL Pr 31.12.2008  2 565 199  10 390  6 422  150 252  2 732 262 

det er for 2007 gjort en omarbeiding og reklassifisering i regnskapet knyttet til regnskapsføring av opp-

tjent rente. dette har medført en omklassifisering mellom opptjent og innskutt egenkapital. omarbei-

dingen har ingen netto effekt på egenkapitalen.

Skagen tellus note 9, 10 og 11

NOTE 9. FOrVALTNINGsHONOr Ar 

forvaltningshonoraret utgjør 0,8 % p.a. av den daglige forvaltningskapital. 

NOTE 10. EGENK APITAL

Andelskapital Overkurs

Opptjent 
egen- 

kapital

Avsatt til andels- 
eierne for reinvest.  

i nye andeler sum

egenkapItal pr 1.1.2008  865 477  6 085  -30 221  20 294  861 635 

Utstedelse av andeler  374 659  -6 801  367 858 

Innløsning av andeler  -765 520  23 884  -741 636 

reinvestert for andelseierne  -8 899  -19 995  -28 894 

avsatt til reinvestering for andelseierne  -378  11 763  11 385 

korreksjon av tidligere års reinvestering 
for andelseierne  310  -310  -   

årsresultat etter utdeling til andelseierne  78 262  78 262 

EGENKAPITAL Pr 31.12.2008  474 616  13 891  48 351  11 753  548 611 

det er for 2007 gjort en omarbeiding og reklassifisering i regnskapet knyttet til regnskapsføring av opp-

tjent rente. dette har medført en omklassifisering mellom opptjent og innskutt egenkapital. omarbei-

dingen har ingen netto effekt på egenkapitalen.

NOTE 11. VALUTArIsIKO

Skagen tellus har euro som basisvaluta. fondet benytter ikke valutasikringsinstrumenter 
mot verken euro eller norske kroner, men har pr 31.12.08 trekk på USd, HUf, pln og trY 
bankkonti for å redusere valutaeksponeringen på investeringene.

Skagen krona note 9 og 10 (alle tall i hele tusen Sek)

NOTE 9. FOrVALTNINGsHONOr Ar

forvaltningshonoraret utgjør 0,2 % p.a. av den daglige forvaltningskapital. 

NOTE 10. EGENK APITAL

Andelskapital Overkurs
Opptjent 

egenkapital sum

egenkapItal pr 01.01.2008  209 499  689  883  211 070 

Utstedelse av andeler  694 553  29 397  723 950 

Innløsning av andeler  -393 778  -11 630  -405 408 

reinvestert for andelseierne  27 811  -6 753  21 058 

årsresultat  -4 067  -4 067 

EGENKAPITAL Pr 31.12.2008  538 085  11 703  -3 184  546 604 
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sKAGEN Avkastning 
note 8. Verdipapirpor tefølje pr 31.12.2008 (angit t i hele nok )

Verdipapir
 

Forfallsdato 
 

Kupong 
 

Valuta 

 rente- 
regulerings- 

 tidspunkt 
 Pålydende 

NOK 
 Kostpris

NOK 

 
Effektiv  
rente*** 

 
Durasjon** 

Markeds- 
 kurs NOK 

 Påløpt 
 rente NOK 

 Markeds- 
 verdi NOK 

Markedsverdi 
 inkl påløpt 
 rente NOK 

Urealisert 
 gevinst/
tap NOK 

Andel 
av

 fondet

risiko-
klasse

****

rENTEPAPIrEr MED FLYTENDE rENTE

Finansobligasjoner
aBg Sundal Collier norge aSa 15.11.2011  7,04  nok 16.02.2009  25 000 000  25 000 000  13,03  0,12  89,00  215 111  22 250 425  22 465 536  -2 749 575 1,83 %  5 
glitnir Bank aSa 27.04.2010  7,28  nok 27.01.2009  90 000 000  90 129 000  8,81  0,08  97,91  1 183 000  88 115 670  89 298 670  -2 013 330 7,29 %  5 
Bolig- og næringskreditt aSa 15.06.2011  4,75  nok 18.03.2009  30 000 000  30 000 000  7,62  0,20  94,70  55 417  28 410 330  28 465 747  -1 589 670 2,32 %  5 
Bolig- og næringskreditt aSa 15.06.2011  3,97  nok 15.06.2009  20 000 000  19 680 000  6,86  0,44  94,30  35 289  18 859 540  18 894 829  -820 460 1,54 %  5 
Sparebank 1 SMn 16.11.2009  6,35  nok 16.02.2009  32 000 000  31 945 600  6,80  0,13  99,88  248 356  31 961 056  32 209 412  15 456 2,63 %  5 
Sparebank 1 nord-norge 10.02.2010  6,43  nok 10.02.2009  34 000 000  33 993 200  7,18  0,11  99,46  309 952  33 817 148  34 127 100  -176 052 2,79 %  5 
Sparebanken pluss 24.08.2010  6,21  nok 24.02.2009  30 000 000  29 745 000  7,40  0,15  98,67  191 475  29 601 990  29 793 465 -143 010 2,43 %  5 
Sparebanken Sør 14.12.2009  4,17  nok 15.06.2009  35 000 000  34 846 000  4,54  0,92  99,70  64 867  34 893 530  34 958 397  47 530 2,85 %  5 
Spar nord Bank a/S 30.01.2009  6,46  nok 30.01.2009  10 000 000  10 000 000  5,13  0,08  100,17  111 256  10 016 560  10 127 816  16 560 0,83 %  5 
Sparebank 1 nord-norge 20.05.2010  6,26  nok 20.05.2009  8 000 000  7 856 400  6,25  0,37  99,59  57 036  7 966 912  8 023 948  110 512 0,66 %  5 
Sparebanken Øst 24.01.2011  7,11  nok 26.01.2009  20 000 000  19 166 000  8,52  0,07  97,78  632 000  19 555 960  20 187 960  389 960 1,65 %  5 

Finanssertifikater
Sparebanken narvik 23.03.2011  4,07  nok 23.03.2009  10 000 000  10 000 000  6,51  0,22  96,34  9 044  9 634 280  9 643 324  -365 720 0,79 %  5 
aurskog Sparebank 06.07.2010  7,89  nok 06.01.2009  10 000 000  10 004 700  9,44  0,02  98,16  188 483  9 816 320  10 004 803  -188 380 0,82 %  5 
eiendomskreditt aS 15.09.2010  4,73  nok 16.03.2009  46 000 000  46 115 460  6,04  0,20  98,33  96 702  45 231 294  45 327 996  -884 166 3,70 %  5 
Halden Sparebank 13.09.2010  4,74  nok 13.03.2009  40 000 000  39 990 000  6,31  0,19  97,66  84 267  39 063 120  39 147 387  -926 880 3,20 %  5 
Helgeland Sparebank 01.09.2009  6,31  nok 02.03.2009  28 000 000  28 204 400  6,48  0,16  100,20  147 233  28 055 720  28 202 953  -148 680 2,30 %  5 
Sparebanken Jevnaker lunner 19.03.2010  4,69  nok 19.03.2009  31 500 000  31 566 150  5,08  0,21  99,03  49 245  31 195 332  31 244 577  -370 818 2,55 %  5 
kredittforeningen for Sparebanker 09.09.2010  5,00  nok 09.03.2009  29 000 000  28 986 950  6,61  0,18  98,45  88 611  28 551 399  28 640 010  -435 551 2,34 %  5 
landkreditt Bank aS 23.05.2011  6,13  nok 23.02.2009  30 000 000  29 993 100  7,61  0,15  96,90  189 008  29 070 630  29 259 638  -922 470 2,39 %  5 
lillestrøm Sparebank 03.09.2009  6,34  nok 03.03.2009  20 000 000  20 009 000  6,07  0,17  99,90  98 622  19 980 800  20 079 422  -28 200 1,64 %  5 
Sparebanken pluss 22.12.2009  3,98  nok 23.03.2009  30 000 000  29 917 650  4,84  0,22  99,46  29 850  29 838 120  29 867 970  -79 530 2,44 %  5 
Sparebanken 1 gruppen 14.06.2010  4,78  nok 16.03.2009  15 000 000  15 052 500  5,73  0,20  98,74  31 867  14 811 525  14 843 392  -240 975 1,21 %  5 
Sparebanken Sør 05.05.2010  7,03  nok 05.02.2009  40 000 000  40 176 000  7,77  0,10  99,28  437 422  39 712 560  40 149 982  -463 440 3,28 %  5 
Sparebank 1 SMn 22.03.2010  4,39  nok 23.03.2009  30 000 000  29 862 300  5,06  0,22  99,58  32 925  29 873 040  29 905 965  10 740 2,44 %  5 
Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 21.02.2011  6,25  nok 23.02.2009  40 000 000  40 002 000  7,66  0,14  97,16  277 778  38 865 520  39 143 298  -1 136 480 3,20 %  5 
fornebu Sparebank 11.01.2010  7,05  nok 12.01.2009  10 000 000  9 998 500  8,71  0,03  99,24  154 708  9 924 280  10 078 988  -74 220 0,82 %  5 
Sparebanken Vest 10.12.2009  4,69  nok 10.03.2009  20 000 000  19 760 000  7,02  0,18  98,46  54 717  19 691 680  19 746 397  -68 320 1,61 %  5 
tolga-os Sparebank 02.06.2010  6,24  nok 02.03.2009  30 000 000  30 000 000  7,28  0,17  98,61  150 800  29 583 090  29 733 890  -416 910 2,43 %  5 

rENTEPAPIrEr MED FAsT rENTE

Utenlandske statsobligasjoner
Brasiliansk stat 05.01.2022  12,50  Brl  17 000 000  56 950 843  12,23  5,78  312,37  3 120 388  53 103 330  56 223 718  -3 847 513 4,59 %  3 
Ungarsk stat 24.02.2017  6,75  HUf  1 800 000 000  53 732 884  8,67  5,56  3,30  3 822 786  59 318 055  63 140 841  5 585 171 5,15 %  2 
den europeiske 
investeringsbanken

02.03.2015  -  trY  28 000 000  46 197 117  13,81  5,42  204,62  -  57 293 889  57 293 889  11 096 771 4,68 %  1 

fransk stat inflasjonsbeskyttet 25.07.2040  1,80  eUr  5 000 000  44 932 977  1,97  23,53  940,80  407 001  49 829 943  50 236 944  4 896 966 4,10 %  2 
USa stat inflasjonsbeskyttet 15.01.2028  1,75  USd  9 000 000  54 366 591  2,13  15,71  658,33  520 866  61 084 369  61 605 234  6 717 777 5,03 %  3 

Finansobligasjoner
Sparebank 1 Sr-Bank 15.05.2009  5,48  nok  14 000 000  14 050 400  4,15  0,36  100,46  483 441  14 064 134  14 547 575  13 734 1,19 %  5 
Sparebanken Øst 12.09.2012  3,75  nok  20 000 000  18 499 600  5,15  3,32  95,36  226 027  19 072 080  19 298 107  572 480 1,58 %  5 
Sparebanken Vest 15.04.2010  5,20  nok  25 000 000  24 657 500  3,96  1,20  101,50  926 027  25 376 125  26 302 152  718 625 2,15 %  5 
totens Sparebank 15.11.2010  4,20  nok  20 000 000  19 344 000  4,41  1,76  99,60  107 333  19 919 320  20 026 653  575 320 1,63 %  5 

Finanssertifikater
Sparebank 1 Sr-Bank 20.02.2009  6,05  nok  10 000 000  10 016 000  4,24  0,14  100,20  522 123  10 020 340  10 542 463  4 340 0,86 %  5 
Sparebank 1 Sr-Bank 26.06.2009  7,19  nok  26 000 000  26 369 200  4,02  0,47  101,47  957 747  26 381 004  27 338 751  11 804 2,23 %  5 

sUM VErDIPAPIrPOrTEFØLJE*****  1 161 117 023  16 318 782  1 173 810 419  1 190 129 200  12 693 396 97,16 %

Nøkkeltall portefølje
effektiv rente 6,56%
effektiv rente til kunder* 6,06%
durasjon**  2,81 

* effektiv rente justert for forvaltningshonorar.
** durasjon er et forenklet uttrykk for hvor mye kursen på rentepapiret vil endre seg dersom renten endrer seg ett prosentpoeng.
*** effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller.
**** Verdipapirene er inndelt i seks risikoklasser etter deres kredittrisiko. klasse 1 har lavest risiko og klasse 6 har høyest kredittrisiko. 
1) effektiv realrente

       risikoklasse 1: overnasjonale organisasjoner
       risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte innenfor eØS
       risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte utenfor eØS
       risikoklasse 4: fylker og kommuner
       risikoklasse 5: Bank og finansinstitusjoner
       risikoklasse 6: Industri

***** for verdi av likviditet i porteføljen per 31.12.08 henvises til balansen.

alle rentepapirene er omsatt i et telefonbasert internasjonalt marked. 

andelskurs pr 31.12.2008  117,1930 

kr 0,- er besluttet utdelt til andelseierne pr 31.12.2008.

1)

1)
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NOTEr

sKAGEN Vekst 
note 8. Verdipapirpor tefølje pr 31.12.2008 (angit t i hele nok )

Verdipapir Antall  Kjøpsverdi NOK  Markedskurs Valuta Markedsverdi NOK
Urealisert  

gevinst/tap
Andel av

 fondet

Eierandel
selskap/

aksjeklasse Børs

Energi

Bonheur aSa  1 375 250  89 420 708  145,00 nok  199 411 250  109 990 542 3,24 % 3,37 % oslo
StatoilHydro aSa  1 750 000  126 550 694  113,90 nok  199 325 000  72 774 306 3,24 % 0,05 % oslo
pride International Inc  1 725 000  267 943 415  15,70 USd  189 168 555  -78 774 861   3,07 % 1,00 % new York
ganger rolf aSa  1 314 450  126 040 601  139,00 nok  182 708 550  56 667 949  2,97 % 3,62 % oslo
petroleo Brasileiro pref adr  1 050 000  37 430 774  19,89 USd  145 876 144  108 445 370    2,37 % 0,06 % new York
dof aSa  4 050 000  52 044 071  34,00 nok  137 700 000  85 655 929  2,24 % 4,89 % oslo
Solstad offshore aSa  2 188 300  103 635 845  58,50 nok  128 015 550  24 379 705      2,08 % 5,81 % oslo
farstad Shipping aSa  730 000  51 131 849  67,50 nok  49 275 000  -1 856 849   0,80 % 1,87 % oslo
nabors Industries ltd  600 000  92 772 367  11,55 USd  48 405 357  -44 367 010    0,79 % 0,21 % new York
tgS nopec geophysical Co aSa  1 100 000  31 130 526  34,65 nok  38 115 000  6 984 474        0,62 % 1,06 % oslo
Bp plc adr  100 000  42 933 984  45,82 USd  32 004 812  -10 929 172        0,52 % 0,00 % new York
rowan Companies Inc  275 000  46 937 211  15,72 USd  30 195 723  -16 741 488         0,49 % 0,24 % new York
Hercules offshore Inc  900 000  29 211 411  4,64 USd  29 168 942  -42 469              0,47 % 1,02 % new York
Cgg Veritas  258 571  43 607 558  10,73 eUr  27 189 775  -16 417 783           0,44 % 0,17 % paris
Bp plc  484 321  31 759 510  5,26 gBp  25 999 489  -5 760 021            0,42 % 0,00 % london
eidesvik offshore aSa  1 300 000  61 896 091  18,30 nok  23 790 000  -38 106 091       0,39 % 4,31 % oslo
Cgg Veritas adr  225 000  35 273 038  14,94 USd  23 479 741  -11 793 297           0,38 % 0,15 % new York
reservoir exploration technology aSa  4 356 000  87 339 096  4,50 nok  19 602 000  -67 737 096           0,32 % 8,77% oslo
roxar aSa  5 000 000  25 295 986  3,50 nok  17 500 000  -7 795 986      0,28 % 2,05 % oslo
transocean ltd  50 000  16 393 204  46,93 USd  16 390 068  -3 136      0,27 % 0,02 % new York
Småposter*  344 919 227  133 924 227  -210 994 999 2,18 %

sum energi  1 743 667 169  1 697 245 184  -46 421 985     27,58 %

råvarer

Yara International aSa  900 000  71 649 208  148,75 nok  133 875 000  62 225 792          2,18 % 0,31 % oslo
norsk Hydro aSa  2 800 000  44 795 995  27,80 nok  77 840 000  33 044 005   1,27 % 0,23 % oslo
norske Skogindustrier aSa  5 324 000  337 086 713  13,50 nok  71 874 000  -265 212 713        1,17 % 2,80 % oslo
kWS Saat ag  45 473  30 754 673  111,10 eUr  49 510 093  18 755 420          0,80 % 0,69 % frankfurt
outokumpu oyj  500 000  81 081 612  8,28 eUr  40 572 000  -40 509 611       0,66 % 0,28 % Helsinki
Votorantim Cellulose adr  575 000  38 383 129  7,62 USd  30 604 339  -7 778 790            0,50 % 0,60 % new York
Boliden aB  1 400 000  53 568 099  17,80 Sek  22 346 309  -31 221 790      0,36 % 0,51 % Stockholm
grupo Mexico Sab de CV  4 659 429  8 679 970  9,06 MXn  21 361 977  12 682 008      0,35 % 0,06 % Mexico
ternium Sa adr  275 000  41 593 080  8,11 USd  15 578 073  -26 015 007       0,25 % 0,14 % new York
Småposter*  331 540 647  111 394 825  -220 145 822 1,81 %

sum råvarer  1 039 133 126  574 956 617  -464 176 509     9,34 %

Kapitalvarer, service og transport

kongsberg gruppen aSa  730 000  64 154 946  328,00 nok  239 440 000  175 285 054         3,89 % 2,43 % oslo
Stolt-nielsen Sa  1 770 200  231 260 614  70,50 nok  124 799 100  -106 461 514           2,03 % 2,76 % oslo
lg Corp  500 000  99 389 221  42 700,00 krW  118 789 479  19 400 258       1,93 % 0,29 % Seoul
Wilh Wilhelmsen aSa-a  1 200 000  82 956 053  95,00 nok  114 000 000  31 043 947              1,85 % 3,26 % oslo
Siemens ag  130 000  70 413 044  52,68 eUr  67 114 320  -3 298 723     1,09 % 0,01 % frankfurt
I.M. Skaugen Se  1 725 000  21 490 850  36,00 nok  62 100 000  40 609 150           1,01 % 6,32 % oslo
air france-klM  600 000  86 928 798  9,28 eUr  54 560 520  -32 368 278           0,89 % 0,20 % paris
tomra Systems aSa  2 285 600  66 418 380  23,60 nok  53 940 160  -12 478 220         0,88 % 1,48 % oslo
norwegian air Shuttle aSa  1 437 678  59 795 202  36,90 nok  53 050 318  -6 744 884     0,86 % 4,44 % oslo
glamox aSa  5 944 034  5 852 347  7,10 nok  42 202 641  36 350 294      0,69 % 9,01 % Unotert
gildemeister ag  500 000  27 326 938  7,85 eUr  38 465 000  11 138 062        0,63 % 1,15 % frankfurt
dockwise ltd  9 000 000  89 214 152  3,95 nok  35 550 000  -53 664 152             0,58 % 3,92 % oslo
korean air lines Co ltd  151 500  13 896 563  38 000,00 krW  32 031 430  18 134 867         0,52 % 0,21 % Seoul
akva group aSa  1 585 000  55 500 018  20,00 nok  31 700 000  -23 800 018           0,52 % 9,20 % oslo
aker aSa  230 000  56 136 465  137,00 nok  31 510 000  -24 626 465           0,51 % 0,32 % oslo
furukawa electric Co ltd  750 000  19 432 422  429,00 JpY  24 937 684  5 505 262          0,41 % 0,11 % tokyo
Star reefers Inc  162 600  28 406 846  146,00 nok  23 739 600  -4 667 246           0,39 % 1,86 % oslo
kverneland aSa  3 950 000  28 899 368  6,00 nok  23 700 000  -5 199 368      0,39 % 2,56 % oslo
lg Corp pref  225 000  25 855 905  16 250,00 krW  20 343 046  -5 512 859     0,33 % 6,79 % Seoul
Bunge ltd  55 000  16 933 271  50,08 USd  19 239 209  2 305 938      0,31 % 0,05 % new York
trelleborg aB-B  385 000  47 474 897  48,20 Sek  16 640 467  -30 834 430          0,27 % 0,48 % Stockholm
Småposter*  296 630 080  128 170 715  -168 459 365 2,08 %

sum kapitalvarer, service og transport  1 494 366 380  1 356 023 690  -138 342 690           22,04 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

lg electronics Inc pref  600 000  144 987 601  32 650,00 krW  108 996 997  -35 990 604             1,77 % 3,49 % Seoul
royal Caribbean Cruises ltd  600 000  60 499 368  13,34 USd  55 907 140  -4 592 228       0,91 % 0,28 % new York
rezidor Hotel group ab  2 900 000  76 190 682  18,80 Sek  48 889 275  -27 301 406     0,79 % 1,93 % Stockholm
peugeot Sa  297 000  73 688 635  12,25 eUr  35 669 403  -38 019 232        0,58 % 0,13 % paris
royal Caribbean Cruises ltd  350 000  52 864 334  92,00 nok  32 200 000  -20 664 334         0,52 % 0,16 % oslo
dSg International plc  15 000 000  201 201 016  0,18 gBp  27 555 579  -173 645 437         0,45 % 0,85 % london
Hankook tire Co ltd  274 160  24 703 451  15 300,00 krW  23 338 644  -1 364 807         0,38 % 0,18 % Seoul
Hurtigruten aSa konv 04/09 7%  22 500 000  22 057 500  90,00 nok  21 138 904  -918 596            0,34 % - Unotert
tUI ag  250 000  37 117 202  8,04 eUr  19 710 250  -17 406 952           0,32 % 0,10 % frankfurt
nHSt Media group aSa  30 000  18 722 708  600,00 nok  18 000 000  -722 708             0,29 % 2,58 % Unotert
royal Caribbean Cruises ltd obligasjon 5 5/8  3 500 000  15 121 973  46,00 eUr  17 562 672  2 440 699               0,29 % - Unotert
Mahindra & Mahindra ltd gdr  400 000  13 797 277  5,60 USd  15 646 176  1 848 899          0,25 % 0,15 % london Int.
Småposter*  118 833 317  17 913 137  -100 920 179 0,29 %

sum inntektsavhengige forbruksvarer  859 785 062  442 528 178  -417 256 885           7,19 %
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Verdipapir Antall  Kjøpsverdi NOK  Markedskurs Valuta Markedsverdi NOK
Urealisert  

gevinst/tap
Andel av

 fondet

Eierandel
selskap/

aksjeklasse Børs

Defensive konsumvarer

Chiquita Brands Intl  625 000  60 553 344  14,12 USd  61 641 743  1 088 398            1,00 % 1,41 % new York
Cermaq aSa  775 000  25 489 032  26,40 nok  20 460 000  -5 029 032         0,33 % 0,84 % oslo
Charoen pokphand foods plc  29 176 700  23 828 768  3,18 tHB  18 723 018  -5 105 751           0,30 % 0,39 % Bangkok
Yazicilar Holding aS  750 000  25 622 446  4,98 trY  16 983 546  -8 638 900          0,28 % 0,47 % Istanbul
Småposter*  185 015 679  94 404 725  -90 610 954 1,53 %

sum defensive konsumvarer  320 509 270  212 213 031  -108 296 239            3,45 %

Medisin

pfizer Inc  800 000  109 208 636  17,75 USd  99 185 580  -10 023 056          1,61 % 0,01 % new York
aska pharmaceutical Co ltd  466 000  19 657 650  843,00 JpY  30 447 459  10 789 809          0,49 % 1,52 % tokyo
Medi-Stim aSa  1 704 000  21 269 720  16,50 nok  28 116 000  6 846 280         0,46 % 9,07 % oslo
axis-Shield plc  989 400  25 036 220  28,30 nok  28 000 020  2 963 800          0,46 % 2,04 % oslo
pronova Biopharma aSa  1 074 000  25 234 800  23,10 nok  24 809 400  -425 400           0,40 % 0,36 % oslo
axis-Shield plc gBp  764 882  26 322 266  3,05 gBp  23 808 940 -2 513 326  0,39 % 1,55 % london
Biovitrum aB  500 000  36 668 834  43,60 Sek  19 548 536  -17 120 298           0,32 % 1,00 % Stockholm
photocure aSa  750 000  30 739 183  22,00 nok  16 500 000  -14 239 183         0,27 % 3,39 % oslo
Småposter*  166 272 755  99 920 774  -66 351 981 1,62 %

sum medisin  460 410 065  370 336 710  -90 073 355          6,02 %

Bank og finans

Hannover rueckversicherung ag  435 000  87 663 487  22,50 eUr  95 917 500  8 254 013         1,56 % 0,36 % frankfurt
olav thon eiendomsselskap aSa  180 000  33 812 469  480,00 nok  86 400 000  52 587 531         1,40 % 1,70 % oslo
korean reinsurance Co  933 425  11 484 648  10 800,00 krW  56 089 721  44 605 073          0,91 % 0,82 % Seoul
Haci omer Sabanci Holding aS  3 500 000  57 428 719  3,30 trY  52 519 398  -4 909 321         0,85 % 0,19 % Istanbul
kinnevik Investment  aB-B  664 200  11 368 144  63,00 Sek  37 522 967  26 154 824        0,61 % 0,31 % Stockholm
aareal Bank ag  450 000  74 916 900  5,75 eUr  25 357 500  -49 559 400       0,41 % 1,05 % frankfurt
Imarex aSa  385 000  31 832 609  58,25 nok  22 426 250  -9 406 359        0,36 % 2,55 % oslo
Hitecvision aS  740 000  3 977 958  30,00 nok  22 200 000  18 222 042       0,36 % 4,02 % Unotert
Yapi Ve kredi Bankasi aS gdr  1 920 003  30 507 572  1,33 USd  17 836 669  -12 670 903       0,29 % 0,26 % london Int.
norwegian property aSa  2 893 000  70 433 321  6,08 nok  17 589 440  -52 843 881         0,29 % 1,43 % oslo
Småposter*  240 663 296  114 927 055  -125 736 241 1,87 %

sum bank og finans  654 089 123  548 786 500  -105 302 623          8,92 %

Informasjonsteknologi

Samsung electronics Co ltd pref gdr  135 332  107 007 863  105,00 USd  99 254 451  -7 753 412       1,61 % 0,30 % london Int.
Samsung electronics Co ltd gdr  53 500  21 092 161  175,00 USd  65 396 126  44 303 965            1,06 % 0,02 % london Int.
kyocera Corp  120 000  86 707 798  6 380,00 JpY  59 338 900  -27 368 898           0,96 % 0,06 % tokyo
eltek aSa  20 857 219  112 389 119  1,40 nok  29 200 107  -83 189 013        0,47 % 6,97 % oslo
Q-free aSa  3 356 000  45 991 147  8,20 nok  27 519 200  -18 471 947     0,45 % 6,22 % oslo
kyocera Corp adr  40 000  31 744 612  71,87 USd  20 080 191  -11 664 421          0,33 % 0,02 % new York
Samsung SdI Co ltd  51 320  21 573 100  55 000,00 krW  15 704 692  -5 868 408           0,26 % 0,11 % Seoul
Småposter*  155 852 861  72 212 501  -83 640 360 1,17 %

sum informasjonsteknologi  582 358 662  388 706 168  -193 652 494         6,32 %

Telekom

pt Indosat tbk adr  369 200  62 260 627  25,18 USd  64 934 816  2 674 189          1,06 % 0,34 % new York
telenor aSa  1 355 600  53 030 225  46,30 nok  62 764 280  9 734 055               1,02 % 0,08 % oslo
total access telecommunication plc  8 560 000  7 587 439  32,00 tHB  55 275 960  47 688 521        0,90 % 0,36 % Bangkok
telekomunikasi Indonesia tbk adr  290 000  16 154 144  24,67 USd  49 972 070  33 817 926       0,81 % 0,06 % new York
Småposter*  54 629 047  2 997 796  -51 631 251 0,05 %

sum telekom  193 661 482  235 944 922  42 283 441        3,83 %

Nyttetjenester

Centrais eletricas Brasileiras Sa pref  2 234 800  90 179 609  24,18 Brl  162 305 954  72 126 345         2,64 % 0,98 % Sao paulo
Centrais eletricas Brasileiras Sa  250 000  20 482 543  25,89 Brl  19 440 684  -1 041 858           0,32 % 0,03 % Sao paulo
Småposter*  2 174 091  1 308 622  -865 469 0,02 %

sum nyttetjenester  112 836 243  183 055 261  70 219 018          2,98 %

sum verdipapirportefølje**  7 460 816 582  6 009 796 261  -1 451 020 321          97,67 %

Basiskurs pr 31.12.2008  856,5973 

* Ved henvendelse til forvaltningsselskapet Skagen aS kan man få tilsendt pr e-post oversikt over hvilke selskaper som inngår i posten. 
** for verdi av likviditet i porteføljen pr 31.12.2008 henvises til balansen. 
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note 8. Verdipapirpor tefølje pr 31.12.2008 (angit t i hele nok )

Verdipapir Antall  Kjøpsverdi NOK  Markedskurs Valuta Markedsverdi NOK
Urealisert  

gevinst/tap
Andel av

 fondet

Eierandel
selskap/

aksjeklasse Børs

Energi

pride International Inc  5 605 799  1 001 751 224  15,98 USd  626 975 095  -374 776 128           3,10 % 3,24 % new York
petroleo Brasileiro pref adr  3 509 700  237 742 394  20,41 USd  501 359 206  263 616 812           2,48 % 0,19 % new York
nabors Industries ltd  2 038 179  347 530 824  11,97 USd  170 754 621  -176 776 202            0,84 % 0,72 % new York
polski koncern naftowy orlen Sa  2 317 722  241 925 037  25,73 pln  140 649 117  -101 275 921           0,70 % 0,54 % Warszawa
Bp plc adr  421 000  178 358 960  46,74 USd  137 723 102  -40 635 857             0,68 % 0,01 % new York
Mariner energy Inc  1 410 224  165 958 749  10,20 USd  100 675 609 -65 283 140            0,50 % 1,59 % new York
forest oil Corp  520 350  66 510 958  16,49 USd  60 055 420  -6 455 538         0,30 % 0,54 % new York
Bp plc  922 372  62 337 184  5,26 gBp  49 186 299  -13 150 885            0,24 % 0,00 % london

sum energi  2 302 115 329  1 787 378 470 -514 736 858          8,84 %

råvarer

Mayr-Melnhof karton ag  424 158  186 258 466  50,73 eUr  209 688 382  23 429 916         1,04 % 1,93 % Wien
Svenska Cellulosa aB-B  3 294 930  260 136 269  66,75 Sek  195 413 649  -64 722 620          0,97 % 0,55 % Stockholm
kWS Saat ag  145 561  93 628 910  111,10 eUr  157 594 455  63 965 545     0,78 % 2,21 % frankfurt
Cia Vale do rio del doce pref adr  2 077 382  134 306 707  10,65 USd  154 846 704  20 539 997          0,77 % 0,10 % new York
ternium Sa  1 784 844  259 949 586  8,57 USd  107 057 495  -152 892 091             0,53 % 0,89 % new York
grupo Mexico SaB de CV  19 128 065  96 495 059  8,81 MXn  85 185 977  -11 309 083         0,42 % 0,25 % Mexico
Boliden aB  5 190 065  332 426 532  17,80 Sek  82 082 435  -250 344 097            0,41 % 1,90 % Stockholm
Votorantim Cellulose adr  1 207 575  112 789 959  7,93 USd  67 022 912  -45 767 047              0,33 % 1,26 % new York
eramet  26 722  10 362 597  138,00 eUr  35 936 013  25 573 416            0,18 % 0,10 % paris
Cliffs natural resources Inc  113 686  19 586 932  25,61 USd  20 377 578  790 646           0,10 % 0,10 % new York
apex Silver Mines ltd  1 654 440  180 766 013  0,98 USd  11 347 837  -169 418 176        0,06 % 2,81 % new York
asia pulp&paper  86 600  4 565 292  0,01 USd  6 061  -4 559 231        0,00 % 0,03 % new York

sum råvarer  1 691 272 322  1 126 559 498  -564 712 824           5,57 %

Kapitalvarer, service og transport

Siemens ag  2 062 675  1 248 615 170  52,68 eUr  1 058 908 452  -189 706 718            5,24 % 0,23 % frankfurt
lg Corp  2 963 162  615 317 486  42 700,00 krW  699 694 406  84 376 920            3,46 % 1,72 % Seoul
Bunge ltd  1 442 134  419 795 164  51,77 USd  522 540 281  102 745 117          2,58 % 1,19 % new York
tyco electronics ltd  3 601 819  604 705 757  16,21 USd  408 640 016  -196 065 740         2,02 % 0,79 % new York
tyco International ltd  2 562 245  562 292 713  21,60 USd  387 356 100  -174 936 614           1,92 % 0,54 % new York
kone oyj B  2 380 349  268 984 621  15,53 eUr  360 241 661  91 257 040            1,78 % 1,09 % Helsinki
Baywa-Bayerische Warenvermit ag  1 378 939  427 446 211  25,80 eUr  346 694 222  -80 751 989             1,71 % 4,22 % frankfurt
air france-klM  2 750 209  397 733 803  9,17 eUr  245 763 214  -151 970 588            1,22 % 0,92 % amsterdam
finnair oyj  4 715 591  259 031 143  4,89 eUr  224 712 294  -34 318 850       1,11 % 3,68 % Helsinki
Stolt-nielsen Sa  1 736 791  325 606 512  70,50 nok  122 443 765  -203 162 746         0,61 % 2,71 % oslo
Bucher Industries ag  130 445  31 222 026  105,00 CHf  90 072 951  58 850 925            0,45 % 1,23 % Zürich
CMB Cie Maritime Belge Sa  435 787  24 541 793  18,00 eUr  76 441 398  51 899 605          0,38 % 1,25 % Brussel
enka Insaat Ve Sanayi aS  2 516 658  55 453 587  5,25 trY  60 057 212  4 603 625          0,30 % 0,21 % Istanbul
taihei dengyo kaisha ltd  646 000  34 653 447  1 008,00 JpY  50 149 704  15 496 256           0,25 % 1,46 % tokyo

sum kapitalvarer, service og transport  5 275 399 432  4 653 715 675  -621 683 757           23,02 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Comcast Corp  2 288 200  265 638 456  16,88 USd  270 335 087  4 696 631           1,34 % 0,11 % new York
peugeot Sa  1 661 657  498 079 713  12,15 eUr  196 743 097  -301 336 617          0,97 % 0,71 % paris
lg electronics Inc pref  941 148  260 647 741  32 650,00 krW  169 928 507  -90 719 234             0,84 % 5,48 % Seoul
Comcast Corp  1 322 504  141 743 116  16,15 USd  149 487 719  7 744 603             0,74 % 0,16 % new York
Mcgraw-Hill Companies Inc  846 419  251 087 823  23,19 USd  137 379 568  -113 708 255           0,68 % 0,27 % new York
tUI ag  1 328 011  168 414 523  8,04 eUr  104 114 104  -64 300 420           0,51 % 0,53 % frankfurt
Shangri-la asia ltd  6 932 230  60 332 463  8,91 Hkd  55 781 027  -4 551 436        0,28 % 0,24 % Hong kong
Independent news & Media plc  10 374 241  170 243 540  0,42 eUr  42 460 731  -127 782 809              0,21 % 1,24 % london
Mahindra & Mahindra ltd gdr  585 000  20 732 338  5,70 USd  23 338 165  2 605 828         0,12 % 0,23 % london Int.
danubius Hotels and Spa plc  52 543  6 231 277  4 440,00 HUf  8 573 441  2 342 165             0,04 % 0,66 % Budapest

sum inntektsavhengige forbruksvarer  1 843 150 990  1 158 141 446  -685 009 544          5,73 %

Defensive konsumvarer

nestlé Sa  4 767 675  1 141 960 851  41,60 CHf  1 304 300 402  162 339 551         6,45 % 0,12 % Zürich
Charoen pokphand foods plc  159 477 200  120 667 738  3,18 tHB  102 188 205  -18 479 533       0,51 % 2,12 % Bangkok
Yazicilar Holding aS  3 575 131  82 798 994  4,90 trY  79 628 714  -3 170 280       0,39 % 2,23 % Istanbul
United Intl enterprises  189 574  27 322 162  238,00 dkk  59 042 216  31 720 053              0,29 % 3,69 % københavn
raisio plc  2 247 300  42 527 608  1,47 eUr  32 192 910  -10 334 698           0,16 % 1,72 % Helsinki
lannen tehtaat oyj  210 350  23 235 921  13,49 eUr  27 652 622  4 416 700             0,14 % 3,33 % Helsinki
royal Unibrew a/S  92 945  32 028 869  118,50 dkk  14 412 897  -17 615 971         0,07 % 1,66 % københavn

sum defensive konsumvarer  1 470 542 143  1 619 417 965  148 875 823            8,01 %
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Medisin

pfizer Inc  8 681 047  1 060 471 554  17,71 USd  1 076 035 655  15 564 101         5,32 % 0,13 % new York
richter gedeon nyrt  245 598  270 919 436  28 400,00 HUf  256 330 633  -14 588 804           1,27 % 1,32 % Budapest
eisai Co ltd  521 500  115 371 541  3 700,00 JpY  148 604 293  33 232 752         0,73 % 0,18 % tokyo
richter gedeon nyrt adr  89 800  46 341 537  149,50 USd  93 962 275  47 620 738          0,46 % 0,48 % london Int.
Yuhan Corporation  55 302  23 824 140  220 000,00 krW  67 280 386  43 456 246          0,33 % 0,55 % Seoul
lg life Sciences ltd  243 900  46 906 098  39 800,00 krW  53 680 927  6 774 829         0,27 % 1,47 % Seoul
neurosearch a/S  137 500  29 440 321  136,00 dkk  24 470 820  -4 969 501          0,12 % 0,87 % københavn
Biovitrum aB  577 850  37 055 341  43,60 Sek  22 385 100  -14 670 241           0,11 % 1,25 % Stockholm

sum medisin  1 630 329 969  1 742 750 089  112 420 120             8,62 %

Bank og finans

Cheung kong Holdings ltd  11 706 383  892 084 604  73,30 Hkd  774 930 128  -117 154 476         3,83 % 0,51 % Hong kong
Hannover rueckversicherung ag  1 732 592  344 792 790  22,50 eUr  379 892 453  35 099 664              1,88 % 1,44 % frankfurt
osaka Securities exchange Co  7 735  129 858 199  396 000,00 JpY  235 901 566  106 043 367         1,17 % 2,86 % tokyo
kinnevik Investment  aB-B  2 519 301  101 808 570  63,00 Sek  141 019 133  39 210 563         0,70 % 1,17 % Stockholm
Societe fonciere, financiere et de 
participations (ffp)

 615 222  282 203 341  23,20 eUr  139 091 851  -143 111 491        0,69 % 2,42 % paris

Japan Securities finance Co  4 058 275  238 659 351  429,00 JpY  134 083 113  -104 576 238              0,66 % 4,33 % tokyo
Banco do estado rio grande do Sul pref  7 781 255  122 070 355  5,60 Brl  131 792 672  9 722 317       0,65 % 3,89 % Sao paulo
asya katilim Bankasi aS  24 199 975  211 986 292  1,16 trY  127 601 144  -84 385 148             0,63 % 2,69 % Istanbul
aberdeen asset Management plc  9 394 503  75 186 391  1,19 gBp  113 813 558  38 627 168            0,56 % 1,30 % london
albaraka turk katilim Bankasi aS  11 743 144  275 508 699  2,10 trY  112 094 768  -163 413 930          0,55 % 4,36 % Istanbul
Haci omer Sabanci Holding aS  6 920 350  122 549 096  3,50 trY  110 097 578  -12 451 518     0,54 % 0,38 % Istanbul
korean reinsurance Co  1 397 665  21 528 477  10 800,00 krW  83 474 144  61 945 667     0,41 % 1,23 % Seoul
Banco do Brasil Sa  1 837 520  74 619 831  14,50 Brl  80 584 899  5 965 068          0,40 % 0,07 % Sao paulo
Irsa Sa gdr  2 209 671  184 543 875  4,33 USd  66 950 095  -117 593 781         0,33 % 3,82 % new York
Yapi Ve kredi Bankasi aS gdr  2 536 427  42 546 508  1,37 USd  24 320 860  -18 225 648            0,12 % 0,34 % london Int.
tag tegernsee Immobilien ag  1 241 600  95 936 731  1,99 eUr  24 077 790  -71 858 941            0,12 % 3,81 % frankfurt
aberdeen asset Management plc pref  557  6 648 625  1 230,00 gBp  6 945 645  297 020         0,03 % 0,74 % london
Yapi Ve kredi Bankasi aS  500 000  4 231 736  2,10 trY  4 772 775  541 039           0,02 % 0,01 % Istanbul

sum bank og finans  3 226 763 472  2 691 444 174  -535 319 298             13,31 %

Informasjonsteknologi

Samsung electronics Co ltd pref  634 820  1 483 729 549  260 000,00 krW  912 744 196  -570 985 353           4,51 % 2,78 % Seoul
kyocera Corp  1 435 900  780 475 171  6 380,00 JpY  705 537 650  -74 937 521            3,49 % 0,75 % tokyo
Samsung electronics Co ltd gdr  205 916  173 226 467  175,00 USd  252 211 065  78 984 598             1,25 % 0,07 % london Int.
Hewlett-packard Co  684 520  121 918 793  36,29 USd  173 863 774  51 944 981              0,86 % 0,03 % new York
Samsung electronics Co ltd pref gdr  146 059  147 852 562  105,25 USd  107 593 596  -40 258 967             0,53 % 0,32 % london Int.
kyocera Corp adr  56 354  44 054 768  72,37 USd  28 544 295  -15 510 473         0,14 % 0,03 % new York
travelsky technology ltd  5 062 000  15 888 335  3,40 Hkd  15 543 073  -345 261            0,08 % 0,81 % Hong kong
proact It group aB  240 220  9 299 795  30,00 Sek  6 403 064  -2 896 731         0,03 % 2,34 % Stockholm

sum informasjonsteknologi  2 776 445 440  2 202 440 712  -574 004 727           10,89 %

Telekom

Bharti airtel ltd  3 738 262  312 023 186  715,50 Inr  385 160 610  73 137 424       1,90 % 0,20 % national India
total access telecommunication plc  49 674 500  153 544 211  32,00 tHB  320 301 176  166 756 965          1,58 % 2,10 % Bangkok
pt Indosat tbk adr  1 617 766  238 908 437  25,85 USd  292 692 938  53 784 501             1,45 % 1,49 % new York
Magyar telekom plc  9 640 677  288 058 512  537,00 HUf  190 256 350  -97 802 162           0,94 % 0,92 % Budapest
telekomunikasi Indonesia tbk adr  807 160  56 253 691  25,01 USd  141 289 314  85 035 623     0,70 % 0,16 % new York
pakistan telecom Co ltd gdr  29 500  9 323 239  21,35 USd  4 408 145  -4 915 094   0,02 % 0,06 % otC

sum telekom  1 058 111 277  1 334 108 535  275 997 258              6,60 %

Nyttetjenester

Centrais eletricas Brasileiras Sa pref  11 342 177  627 932 669  24,30 Brl  833 597 268  205 664 600          4,12 % 4,99 % Sao paulo
Calpine Corp  6 470 249  492 251 809  7,28 USd  329 676 786  -162 575 024           1,63 % 1,51 % new York
Centrais eletricas Brasileiras Sa  3 202 482  290 571 533  25,89 Brl  250 768 127  -39 803 406            1,24 % 0,35 % Sao paulo

sum nyttetjenester  1 410 756 011  1 414 042 181  3 286 170           6,99 %

sum verdipapirportefølje*  22 684 886 383  19 729 998 745  -2 954 887 638           97,58 %

Basiskurs pr 31.12.2008  550,3927 

* for verdi av likviditet i porteføljen pr 31.12.2008 henvises til balansen. 
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sKAGEN Kon-Tiki
note 8. Verdipapirpor tefølje pr 31.12.2008 (angit t i hele nok )

Verdipapir Antall  Kjøpsverdi NOK  Markedskurs Valuta Markedsverdi NOK
Urealisert  

gevinst/tap
Andel av

 fondet

Eierandel
selskap/

aksjeklasse Børs

Energi

pride International Inc  6 914 300  1 288 493 024  15,98  USd  773 323 107  -515 169 917    6,37 % 4,00 % new York
petroleo Brasileiro pref adr  2 000 000  232 367 491  20,41  USd  285 699 180  53 331 689   2,36 % 0,11 % new York
tullow oil plc  4 000 000  224 534 513  6,59  gBp  267 440 440  42 905 927   2,20 % 0,55 % london
Seadrill ltd  4 500 000  306 822 138  55,10  nok  247 950 000  -58 872 138     2,04 % 1,13 % oslo
polski koncern naftowy orlen Sa  3 500 000  385 360 798  25,73  pln  212 394 717  -172 966 081     1,75 % 0,82 % Warszawa
China oilfield Services ltd  19 932 000  50 861 307  6,25  Hkd  112 503 682  61 642 376     0,93 % 1,30 % Hong kong
Seawell ltd  1 989 200  35 618 850  6,50  nok  12 929 800  -22 689 050   0,11 % 1,81 % Unotert

sum energi  2 524 058 122  1 912 240 927  -611 817 194   15,76 %

råvarer

Cia Vale do rio del doce pref adr  5 084 000  360 219 988  10,65  USd  378 958 055  18 738 067       3,12 % 0,24 % new York
first Quantum Minerals ltd  780 700  309 796 669  17,61  Cad  78 329 954  -231 466 715         0,65 % 1,14 % toronto
ridge Mining plc  7 300 000  44 681 334  0,33  gBp  24 422 442  -20 258 892          0,20 % 7,93 % london
northland resources Inc  4 532 000  89 829 588  3,00  nok  13 596 000  -76 233 588        0,11 % 5,52 % oslo

sum råvarer  804 527 580  495 306 451  -309 221 129        4,08 %

Kapitalvarer, service og transport

Harbin power equipment Co ltd  45 000 000  478 168 697  6,41  Hkd  260 499 195  -217 669 502       2,15 % 6,66 % Hong kong
Hitachi ltd  4 696 000  182 127 750  345,00  JpY  124 773 542  -57 354 208              1,03 % 0,14 % tokyo
enka Insaat Ve Sanayi aS  5 000 000  108 234 298  5,25  trY  119 319 375  11 085 077            0,98 % 0,42 % Istanbul
lg Corp pref  808 430  118 266 161  16 250,00  krW  72 647 541  -45 618 620         0,60 % 24,39 % Seoul
Barloworld ltd  1 597 456  142 901 850  41,79  Zar  49 467 446  -93 434 405             0,41 % 0,70 % Johannesburg
alarko Holding aS  6 522 263  91 069 130  1,66  trY  49 213 931  -41 855 199            0,41 % 3,02 % Istanbul
toyo kanetsu k k  3 000 000  33 275 059  177,00  JpY  40 894 965  7 619 906            0,34 % 2,16 % tokyo
tekfen Holding aS  3 048 262  80 112 973  2,92  trY  40 459 155  -39 653 818         0,33 % 1,03 % Istanbul
norwegian air Shuttle aSa  1 000 000  30 000 000  36,90  nok  36 900 000  6 900 000              0,30 % 3,09 % oslo
thai  airways Intl pcl-for  15 079 700  62 549 392  7,75  tHB  23 548 837  -39 000 555             0,19 % 0,89 % Bangkok
Shipping Corp of India ltd  1 500 000  29 373 843  79,60  Inr  17 193 600  -12 180 243            0,14 % 0,35 % national India
golden ocean group ltd  3 560 000  27 800 478  4,48  nok  15 948 800  -11 851 678           0,13 % 1,29 % oslo
freeworld Coatings ltd  1 330 166  13 388 436  6,50  Zar  6 406 745  -6 981 692        0,05 % 0,65 % Johannesburg
kuribayashi Steamship Co ltd  300 000  6 010 011  212,00  JpY  4 898 154  -1 111 857        0,04 % 2,35 % tokyo
Mariupol Heavy Machinebuilding plant gdr  280 660  18 308 843  1,84  USd  3 614 384  -14 694 459          0,03 % 1,82 % frankfurt
green reefers aSa  2 646 237  13 143 162  0,99  nok  2 619 775  -10 523 387          0,02 % 1,04 % oslo

sum kapitalvarer, service og transport  1 434 730 084  868 405 443  -566 324 641       7,16 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

lg electronics Inc pref  2 700 000  745 225 331  32 650,00  krW  487 497 151  -257 728 180       4,02 % 15,71 % Seoul
Mahindra & Mahindra ltd gdr  3 409 484  104 508 375  5,70  USd  136 018 978  31 510 602         1,12 % 1,32 % london Int.
Shangri-la asia ltd  10 000 812  78 460 725  8,91  Hkd  80 472 744  2 012 019           0,66 % 0,35 % Hong kong
great Wall Motor Co ltd  16 000 000  34 062 309  2,70  Hkd  39 013 920  4 951 611        0,32 % 3,87 % Hong kong
China travel Intl Inv Hk  20 000 000  35 573 223  1,51  Hkd  27 273 620  -8 299 603         0,22 % 0,35 % Hong kong
Mitra adiperkasa tbk pt  49 105 500  21 274 860  360,00  Idr  11 352 021  -9 922 839          0,09 % 2,96 % Jakarta
China ting group Hldgs ltd  17 792 000  37 213 002  0,53  Hkd  8 516 016  -28 696 986           0,07 % 0,85 % Hong kong
Convenience retail asia ltd  2 998 000  4 952 595  1,89  Hkd  5 117 163  164 568        0,04 % 0,41 % Hong kong

sum inntektsavhengige forbruksvarer  1 061 270 420  795 261 613  -266 008 807      6,56 %

Defensive konsumvarer

pivovarna lasko  486 634  134 202 097  48,00  eUr  227 627 920  93 425 823         1,88 % 5,67 % ljubljana
Yazicilar Holding aS  8 019 501  186 453 945  4,90  trY  178 617 945  -7 836 000           1,47 % 5,01 % Istanbul
podravka prehrambena Ind dd  343 915  94 590 357  260,71  Hrk  118 443 607  23 853 250              0,98 % 6,35 % Zagreb
pZ Cussons plc  4 834 982  80 019 862  1,63  gBp  79 897 787  -122 074            0,66 % 1,13 % london Int.
efes Breweries International nV gdr  2 325 020  154 563 017  4,50  USd  73 227 667  -81 335 350            0,60 % 5,50 % london Int.
Marine Harvest aSa  46 136 000  157 675 644  1,05  nok  48 442 800  -109 232 844         0,40 % 1,33 % oslo
Shoprite Holdings ltd  1 004 942  18 408 807  53,00  Zar  39 467 087  21 058 280           0,33 % 0,18 % Johannesburg
east african Breweries ltd  1 718 900  20 581 630  144,00  keS  22 177 935  1 596 305            0,18 % 0,22 % nairobi
United Intl enterprises  60 000  8 509 583  238,00  dkk  18 686 808  10 177 225          0,15 % 1,17 % københavn
X 5 retail group nV gdr  221 611  6 981 621  8,60  USd  13 339 076  6 357 455         0,11 % 0,08 % london Int.
royal Unibrew a/S  55 775  20 781 780  118,50  dkk  8 648 979  -12 132 801          0,07 % 1,00 % københavn
lighthouse Caledonia aSa  1 423 000  8 273 638  0,01  nok  14 230  -8 259 408         0,00 % 4,09 % oslo axess

sum defensive konsumvarer  891 041 980  828 591 843  -62 450 138             6,83 %
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Verdipapir Antall  Kjøpsverdi NOK  Markedskurs Valuta Markedsverdi NOK
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Andel av

 fondet
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selskap/
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Medisin

richter gedeon nyrt  456 181  517 395 642  28 400,00  HUf  476 116 110  -41 279 533          3,92 % 2,45 % Budapest
Hanmi pharm Co ltd  325 487  100 508 781  108 500,00  krW  195 294 068  94 785 287            1,61 % 3,57 % Seoul
China Shineway pharmaceutical  23 000 000  84 123 908  4,36  Hkd  90 562 868  6 438 960          0,75 % 2,78 % Hong kong
eis eczacibasi Ilac Ve Sanayi  21 600 000  147 052 388  0,89  trY  87 382 692  -59 669 696         0,72 % 3,94 % Istanbul
richter gedeon nyrt adr  38 790  26 496 379  149,50  USd  40 587 936  14 091 557         0,33 % 0,21 % london Int.
eczacibasi Yatirim Holding  3 436 363  39 761 208  2,18  trY  34 051 574  -5 709 635          0,28 % 4,91 % Istanbul
Yuyu pharma Incorporated  302 070  37 810 734  6 700,00  krW  11 191 996  -26 618 738           0,09 % 5,18 % Seoul

sum medisin  953 149 040  935 187 243  -17 961 797             7,71 %

Bank og finans

Banco nossa Caixa Sa  2 950 000  331 939 239  68,20  Brl  608 499 155  276 559 916           5,02 % 2,76 % Sao paulo
Banco do estado rio grande do Sul pref  22 603 100  372 744 047  5,60  Brl  382 833 225  10 089 178      3,16 % 11,30 % Sao paulo
Standard Chartered plc  2 800 000  255 030 770  8,75  gBp  248 381 000  -6 649 770       2,05 % 0,15 % london
Haci omer Sabanci Holding aS  14 900 000  270 290 442  3,50  trY  237 047 825  -33 242 617           1,95 % 0,83 % Istanbul
a.f.p. provida Sa adr  1 450 031  284 133 958  13,52  USd  137 211 329  -146 922 629         1,13 % 6,56 % new York
MBk development plc  10 000 000  108 590 242  49,50  tHB  99 742 500  -8 847 742        0,82 % 5,30 % Bangkok
polaris Securities Co ltd  35 096 641  83 936 887  11,55  tWd  86 545 684  2 608 797   0,71 % 1,64 % taipei
kiwoom Securities Co ltd  400 000  43 623 672  38 500,00  krW  85 162 000  41 538 328         0,70 % 2,06 % Seoul
korean reinsurance Co  1 352 520  18 632 127  10 800,00  krW  80 777 905  62 145 778           0,67 % 1,19 % Seoul
kgI Securities Co ltd  35 000 000  84 755 262  10,60  tWd  79 208 500  -5 546 762     0,65 % 1,38 % taipei
aberdeen asset Management plc  6 500 000  56 052 464  1,19  gBp  78 746 915  22 694 451         0,65 % 0,90 % london
ghana Commercial Bank ltd  10 349 700  58 341 806  1,14  gHS  64 922 116  6 580 310          0,54 % 6,27 % ghana
kim eng Holdings ltd  12 015 000  89 838 235  1,08  Sgd  62 967 010  -26 871 224          0,52 % 2,00 % Singapore
nordnet aB  7 911 456  109 862 828  8,60  Sek  60 452 226  -49 410 602        0,50 % 4,79 % Stockholm
asya katilim Bankasi aS  8 000 000  62 911 889  1,16  trY  42 182 240  -20 729 649        0,35 % 0,89 % Istanbul
Yapi Ve kredi Bankasi aS  3 284 218  28 674 946  1,37  USd  31 491 151  2 816 205       0,26 % 0,44 % london Int.
JSe limited  1 080 000  29 073 237  36,60  Zar  29 290 248  217 011       0,24 % 1,27 % Johannesburg
trimegah Securities tbk pt  350 000 000  50 389 802  117,00  Idr  26 296 288  -24 093 514       0,22 % 9,58 % Jakarta
diamond Bank plc  770 000  50 319 700  4,00  USd  21 556 920  -28 762 780       0,18 % 0,53 % london Int.
aksigorta aS  1 092 270  10 783 755  2,86  trY  14 199 652  3 415 897       0,12 % 0,36 % Istanbul
aberdeen asset Management plc pref  939  11 208 364  1 230,00  gBp  11 709 086  500 722        0,10 % 1,25 % london
graphisoft park Se  266 016  4 654 796  559,00  HUf  5 464 833  810 037           0,05 % 2,50 % Budapest

sum bank og finans  2 415 788 469  2 494 687 810  78 899 341        20,56 %

Informasjonsteknologi

Samsung electronics Co ltd pref  415 000  1 096 555 657  260 000,00  krW  596 687 001  -499 868 656           4,92 % 1,82 % Seoul
Samsung electronics Co ltd pref gdr  465 050  450 726 979  105,25  USd  342 576 641  -108 150 338           2,82 % 1,02 % london Int.
Satyam Computer Services ltd  4 500 000  199 639 269  170,80  Inr  110 678 400  -88 960 869           0,91 % 0,67 % Bombay
ericsson  nikola tesla  24 603  28 293 831  1 210,57  Hrk  39 344 207  11 050 376               0,32 % 1,85 % Zagreb

sum informasjonsteknologi  1 775 215 736  1 089 286 249  -685 929 487         8,98 %

Telekom

pt Indosat tbk adr  4 287 717  779 788 413  25,85  USd  775 751 554  -4 036 859            6,39 % 3,95 % new York
Bharti airtel ltd  5 000 000  415 473 311  715,50  Inr  515 160 000  99 686 689        4,25 % 0,26 % national India
Sistema JSfC gdr  6 359 781  595 938 784  5,50  USd  244 816 590  -351 122 194            2,02 % 1,32 % london Int.
total access telecommunication plc  15 933 600  36 013 612  32,00  tHB  102 739 853  66 726 241     0,85 % 0,67 % Bangkok
Safaricom ltd  60 000 000  27 459 254  3,60  keS  19 353 600  -8 105 654            0,16 % 0,15 % nairobi

sum telekom  1 854 673 374  1 657 821 596  -196 851 778          13,67 %

Nyttetjenester

Centrais eletricas Brasileiras Sa pref  12 645 700  723 603 791  24,30  Brl  929 400 147  205 796 357           7,66 % 5,57 % Sao paulo
Centrais eletricas Brasileiras Sa  1 000 000  74 919 541  25,89  Brl  78 304 305  3 384 764         0,65 % 0,11 % Sao paulo

sum nyttetjenester  798 523 331  1 007 704 452  209 181 121        8,31 %

sum verdipapirportefølje*  14 512 978 136  12 084 493 628  -2 428 484 509         99,61 %

Basiskurs pr 31.12.2008  288,3044 

* for verdi av likviditet i porteføljen pr 31.12.2008 henvises til balansen. 
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rENTEPAPIrEr MED FLYTENDE rENTE

Finansobligasjoner
fana Sparebank 27.03.2009 4,20 27.03.2009  50 000 000  49 998 500  4,34  0,23  100,04  11 667  50 020 650  50 032 317  22 150 1,08 %  5 
Sparebanken Hedmark 06.02.2009 6,53 06.02.2009  20 000 000  19 966 600  4,74  0,10  100,19  199 528  20 037 960  20 237 488  71 360 0,44 %  5 
Haugesund Sparebank 23.01.2009 6,80 23.01.2009  27 000 000  26 985 690  4,89  0,07  100,15  351 900  27 040 149  27 392 049  54 459 0,59 %  5 
kredittforeningen for Sparebanker 09.03.2009 4,89 09.03.2009  43 000 000  42 917 225  4,46  0,18  100,18  128 498  43 076 067  43 204 565  158 842 0,93 %  5 
Sparebank 1 SMn 16.11.2009 6,35 16.02.2009  10 000 000  9 979 100  6,80  0,13  99,88  77 611  9 987 830  10 065 441  8 730 0,22 %  5 
Sparebanken pluss 17.06.2009 4,73 18.03.2009  138 000 000  137 866 200  4,69  0,45  99,97  253 843  137 955 978  138 209 821  89 778 2,98 %  5 
rørosbanken røros Sparebank 17.02.2009 6,34 17.02.2009  10 000 000  9 988 600  4,80  0,13  100,26  77 489  10 025 780  10 103 269  37 180 0,22 %  5 
Søgne og greipstad Sparebank 16.02.2009 6,04 16.02.2009  20 000 000  19 994 640  4,81  0,13  100,25  157 711  20 049 060  20 206 771  54 420 0,44 %  5 
Sparebanken Sør 14.12.2009 4,17 15.06.2009  15 000 000  14 904 750  4,54  0,92  99,70  27 800  14 954 370  14 982 170  49 620 0,32 %  5 
Sparebanken telemark 20.01.2009 6,47 20.01.2009  39 000 000  38 961 780  4,93  0,06  100,11  504 660  39 041 496  39 546 156  79 716 0,85 %  5 
Sparebank 1 Hallingdal 20.04.2009 6,59 19.01.2009  55 000 000  54 945 500  6,78  0,29  100,04  724 900  55 021 670  55 746 570  76 170 1,20 %  5 
Sparebanken Møre 20.02.2009 6,49 20.02.2009  20 500 000  20 509 460  4,61  0,14  100,23  151 523  20 547 273  20 698 796  37 813 0,45 %  5 
Sparebank 1 nord-norge 28.09.2009 4,22 30.03.2009  9 000 000  8 983 260  4,77  0,23  99,84  2 110  8 985 951  8 988 061  2 691 0,19 %  5 
Sparebank 1 nord-norge 31.08.2009 6,82 27.02.2009  50 000 000  49 989 650  6,79  0,65  100,12 1 231 389  50 062 100  51 293 489  72 450 1,08 %  5 
Swedbank aB 18.05.2009 6,27 18.02.2009  15 000 000  14 976 900  6,07  0,37  100,19  112 337  15 028 320  15 140 657  51 420 0,33 % 5
Sparebanken Volda Ørsta 09.11.2009 6,48 09.02.2009  50 000 000  49 585 000  7,28  0,11  99,60  459 000  49 801 850  50 260 850  216 850 1,08 %  5 

Industriobligasjoner
Bkk 15.09.2009 4,88 16.03.2009  30 000 000  29 529 100  5,03  0,20  100,02  65 067  30 007 410  30 072 477  478 310 0,65 %  6 
dof Subsea aSa 28.08.2009 8,30 27.02.2009  25 000 000  25 000 000  15,79  0,15  96,35  190 208  24 088 225  24 278 433  -911 775 0,52 %  6 
e-Co energi aS 22.06.2009 4,09 23.03.2009  60 000 000  59 899 800  4,50  0,46  99,94  61 350  59 962 260  60 023 610  62 460 1,29 %  6 
kongsberg gruppen aSa 17.06.2009 5,34 18.03.2009  31 000 000  31 094 300  5,05  0,45  100,09  64 377  31 028 427  31 092 804  -65 873 0,67 %  6 
norgesgruppen aSa 23.03.2009 4,54 23.03.2009  102 000 000  102 321 753  4,45  0,22  100,11  115 770  102 113 832  102 229 602  -207 921 2,20 %  6 
rieber & Søn aSa 26.06.2009 4,13 26.03.2009  10 000 000  9 969 000  4,97  0,47  99,76  2 294  9 975 860  9 978 154  6 860 0,21 %  6 
Seadrill ltd 23.01.2009 7,99 23.01.2009  9 000 000  9 001 107  6,36  0,06  100,13  137 827  9 012 069  9 149 896  10 962 0,20 %  6 
thon Holding aS 02.03.2009 6,03 02.03.2009  30 000 000  29 924 830  4,47  0,17  100,27  150 750  30 080 790  30 231 540  155 960 0,65 %  6 

Industrisertifikater
Seadrill ltd 30.09.2009 6,64 30.03.2009  160 000 000  159 550 000  15,37  -  97,36  29 511  155 780 000  155 809 511  -3 770 000 3,36 %  6 

Finanssertifikater
Bank 1 oslo aS 10.06.2009 5,00 10.03.2009  65 000 000  64 957 000  4,99  0,43  100,09  189 583  65 060 905  65 250 488  103 905 1,41 %  5 
Halden Sparebank 02.06.2009 6,33 02.03.2009  20 000 000  19 992 000  5,81  0,41  100,17  101 983  20 033 720  20 135 703  41 720 0,43 %  5 
Sparebanken Hedmark 18.09.2009 5,09 18.03.2009  75 000 000  75 000 000  4,60  0,21  99,99  137 854  74 994 900  75 132 754  -5 100 1,62 %  5 
kredittforeningen for Sparebanker 01.10.2009 7,79 02.01.2009  20 000 000  19 908 000  8,78  0,01  99,74  393 828  19 948 740  20 342 568  40 740 0,44 %  5 
Sparebanken pluss 18.09.2009 5,09 18.03.2009  50 000 000  49 947 500  4,60  0,21  99,99  91 903  49 996 600  50 088 503  49 100 1,08 %  5 
Sparebanken Sør 02.02.2009 6,70 02.02.2009  99 000 000  98 884 865  4,82  0,09  100,19  1 068 650  99 188 100  100 256 750  303 235 2,16 %  5 
Sparebank 1 Boligkreditt aS 23.02.2009 6,30 23.02.2009  100 000 000  100 000 000  4,58  0,15  100,22  700 000  100 219 900  100 919 900  219 900 2,17 %  5 
Sparebank 1 nord-norge 18.09.2009 5,09 18.03.2009  125 000 000  124 674 600  4,60  0,21  99,99  229 757  124 991 500  125 221 257  316 900 2,70 %  5 
Sparebanken Vest 02.02.2009 6,70 02.02.2009  50 000 000  49 902 500  4,82  0,09  100,19  539 722  50 095 000  50 634 722  192 500 1,09 %  5 
Swedbank aB 10.07.2009 7,03 12.01.2009  50 000 000  49 938 500  7,96  0,03  99,93  800 639  49 966 250  50 766 889  27 750 1,09 % 5
Swedbank aB 08.05.2009 6,56 09.02.2009  7 000 000  7 000 000  6,28  0,34  100,19  65 053  7 013 090  7 078 143  13 090 0,15 % 5

Kraftsertifikater
agder energi aS 30.03.2009 4,26 30.03.2009  169 000 000  168 877 750  8,37  0,24  99,99  19 998  168 989 353  169 009 351  111 603 3,64 %  6 
agder energi aS 15.06.2009 4,98 16.03.2009  21 500 000  21 520 382  4,76  0,44  100,18  47 587  21 538 377  21 585 964  17 995 0,46 %  6 
Hafslund aSa 01.10.2009 8,89 02.01.2009  75 000 000  75 000 000  9,00  0,01  100,37  1 685 396  75 278 475  76 963 871  278 475 1,66 %  6 
Hafslund aSa 06.04.2009 8,43 05.01.2009  230 000 000  230 853 460  8,03  0,26  100,13  4 631 817  230 289 570  234 921 387  -563 890 5,06 %  6 
Sogn og fjordane energi aS 03.08.2009 6,80 02.02.2009  20 000 000  19 948 200  7,31  0,09  99,94  219 111  19 988 780  20 207 891  40 580 0,44 %  6 
Statkraft aS 17.06.2009 5,01 18.03.2009  238 500 000  238 818 872  4,76  0,45  100,07  464 677  238 658 841  239 123 518  -160 031 5,15 %  6 
troms kraft aS 17.06.2009 4,99 18.03.2009  25 000 000  25 010 000  4,84  0,45  100,02  48 514  25 005 225  25 053 739  -4 775 0,54 %  6 
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Verdipapir
 

Forfallsdato 
 

Kupong 

rente- 
regulerings-

tidspunkt   Pålydende  Kostpris 
 Effektiv 

 rente***  Durasjon** 
 Markeds- 

 kurs 
 Påløpt 

 rente 
 Markeds- 

 verdi 

Markedsverdi 
 inkl påløpt 

 rente 
 Urealisert 

 gevinst/tap 
Andel av

 fondet

risiko-
klasse 

****

rENTEPAPIrEr MED FAsT rENTE

Finansobligasjoner
Sparebanken Vest 17.06.2009 5,00  21 000 000  21 050 550  4,04  0,45  100,40  566 712  21 083 769  21 650 481  33 219 0,47 %  5 

Industrisertifikater
entra eiendom aS 10.03.2009 6,94  30 000 000  30 000 000  4,53  0,19  100,45  1 186 455  30 133 650  31 320 105  133 650 0,67 %  6 
entra eiendom aS 12.02.2009 5,97  25 000 000  24 798 975  4,52  0,12  100,12  1 320 760  25 030 000  26 350 760  231 025 0,57 %  6 
nortura Ba 16.02.2009 7,14  50 000 000  50 146 500  4,53  0,13  100,30  1 349 753  50 149 250  51 499 003  2 750 1,11 %  6 
olav thon eiendomsselskap aSa 09.03.2009 7,15  70 000 000  69 995 740  4,36  0,18  100,53  1 549 493  70 368 480  71 917 973  372 740 1,55 %  6 
posten norge aS 23.02.2009 6,50  100 000 000  99 996 000  4,34  0,15  100,30  712 329  100 295 900  101 008 229  299 900 2,18 %  6 
thon Holding aS 04.02.2009 7,15  20 000 000  20 000 000  4,32  0,10  100,24  223 315  20 048 040  20 271 355  48 040 0,44 %  6 
telenor aSa 19.02.2009 6,88  57 000 000  57 132 200  4,34  0,14  100,30  2 428 169  57 172 197  59 600 366  39 997 1,28 %  6 
Wilh. Wilhelmsen aSa 16.02.2009 6,90  85 000 000  84 956 200  4,70  0,13  100,23  3 711 822  85 199 325  88 911 147  243 125 1,91 %  6 
Wilh. Wilhelmsen aSa 11.05.2009 7,30  120 000 000  120 052 000  4,89  0,35  100,87  1 200 000  121 041 840  122 241 840  989 840 2,63 %  6 
Yara International aSa 15.05.2009 7,15  70 000 000  70 090 660  4,46  0,36  100,97  1 892 301  70 678 930  72 571 231  588 270 1,56 %  6 
Yara International aSa 27.02.2009 7,20  30 000 000  29 994 660  4,53  0,16  100,39  733 808  30 116 490  30 850 298  121 830 0,66 %  6 

Finanssertifikater
Sparebanken Bien aS 09.01.2009 6,17  18 000 000  18 000 000  4,36  0,03  100,02  1 083 215  18 003 204  19 086 419  3 204 0,41 %  5 
dnB nor Bank aSa 28.01.2009 6,56  75 000 000  74 808 750  4,20  0,08  100,16  3 329 425  75 116 925  78 446 350  308 175 1,69 %  5 
gjensidige Bank aSa 16.01.2009 5,95  20 000 000  19 989 660  4,31  0,05  100,04  1 134 575  20 008 880  21 143 455  19 220 0,46 %  5 
Haltdalen Sparebank 23.01.2009 6,20  5 000 000  5 000 000  4,36  0,07  100,09  291 315  5 004 310  5 295 625  4 310 0,11 %  5 
Meldal Sparebank 15.04.2009 6,65  5 000 000  4 991 500  4,37  0,28  100,61  235 027  5 030 540  5 265 567  39 040 0,11 %  5 
Modum Sparebank 14.04.2009 7,05  25 000 000  24 973 825  4,37  0,28  100,74  820 890  25 184 050  26 004 940  210 225 0,56 %  5 
Sparebanken Møre 04.02.2009 6,85  100 000 000  99 990 000  4,21  0,10  100,22  2 214 521  100 217 700  102 432 221  227 700 2,21 %  5 
Sparebank 1 Sr-Bank 22.07.2009 7,12  75 000 000  75 322 500  3,95  0,54  101,69  2 370 082  76 266 675  78 636 757  944 175 1,69 %  5 

Kraftsertifikater
Bkk 02.07.2009 7,17  25 000 000  24 997 750  3,95  0,49  101,54  893 795  25 385 900  26 279 695  388 150 0,57 %  5 
Bkk 13.08.2009 7,05  25 000 000  24 984 850  3,81  0,60  101,91  676 027  25 477 025  26 153 052  492 175 0,56 %  5 
Bkk 18.09.2009 7,07  100 000 000  100 000 000  3,72  0,69  102,29  2 014 466  102 287 400  104 301 866  2 287 400 2,25 %  6 
Hafslund aSa 20.02.2009 7,15  50 000 000  49 997 550  4,34  0,14  100,36  1 302 671  50 178 050  51 480 721  180 500 1,11 %  5 
Hafslund aSa 25.03.2009 7,55  50 000 000  49 988 500  4,37  0,23  100,74  1 003 219  50 371 400  51 374 619  382 900 1,11 %  6 
lyse energi aS 12.06.2009 7,25  120 000 000  120 510 100  4,03  0,43  101,37  4 810 822  121 639 080  126 449 902  1 128 980 2,71 %  5 
Statkraft aS 31.03.2009 7,20  58 000 000  58 199 050  4,31  0,24  100,68  2 105 162  58 396 836  60 501 998  197 786 1,30 %  5 
Statkraft aS 05.03.2009 7,05  100 000 000  100 180 850  4,37  0,17  100,48  2 259 863  100 475 700  102 735 563  294 850 2,21 %  5 
Sunnhordland kraftlag aS 16.01.2009 5,96  20 000 000  19 996 400  4,31  0,05  100,04  1 136 482  20 008 960  21 145 442  12 560 0,46 %  5 
Vardar aS 28.05.2009 6,18  50 000 000  49 975 000  4,43  0,39  100,72  279 370  50 359 700  50 639 070  384 700 1,09 %  6 

sUM VErDIPAPIrPOrTEFØLJE*****  4 067 196 144  61 561 040  4 075 672 909  4 137 233 950  8 476 765 89,04 %

Nøkkeltall portefølje
effektiv rente 5,76%
effektiv rente til kunder* 5,51%
durasjon**  0,23 

* effektiv rente justert for forvaltningshonorar.
** durasjon er et forenklet uttrykk for hvor mye kursen på rentepapiret vil endre seg dersom renten endrer seg ett prosentpoeng.
*** effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller.
**** Verdipapirene er inndelt i seks risikoklasser etter deres kredittrisiko. klasse 1 har lavest risiko og klasse 6 har høyest kredittrisiko. 

       risikoklasse 1: overnasjonale organisasjoner
       risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte innenfor eØS
       risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte utenfor eØS
       risikoklasse 4: fylker og kommuner
       risikoklasse 5: Bank og finansinstitusjoner
       risikoklasse 6: Industri

***** for verdi av likviditet i porteføljen pr 31.12.08 henvises til balansen.

alle rentepapirene er omsatt i det norske markedet.

andelskurs pr 31.12.2008  107,6860 

kr 282.043.826,- er besluttet utdelt til andelseierne. dette vil medføre en reduksjon i andelskurs tilsvarende utbetalt pr andel på utbetalingstidspunktet.
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Verdipapir
 

Forfallsdato 
 

Kupong 

 rente- 
regulerings- 

 tidspunkt  Pålydende  Kostpris 
 Effektiv 

 rente***  Durasjon** 
 Markeds- 

 kurs 
 Påløpt 

 rente 
 Markeds- 

 verdi 

 Markedsverdi 
 inkl påløpt 

 rente 
 Urealisert 

 gevinst/tap 
Andel av

 fondet

risiko-
klasse

****

rENTEPAPIrEr MED FLYTENDE rENTE

Finansobligasjoner
Sparebanken Bien aS 01.04.2011 8,19 02.01.2009  10 000 000  9 898 000  10,66  0,01  96,85  207 025  9 685 100  9 892 125  -212 900 0,36 %  5 
Bolig- og næringskreditt aSa 21.04.2009 7,02 21.01.2009  64 000 000  63 060 480  6,90  0,27  98,67  886 080  63 148 800  64 034 880  88 320 2,34 %  5 
fana Sparebank 27.03.2009 4,20 27.03.2009  20 000 000  19 999 400  4,34  0,23  100,04  4 667  20 008 260  20 012 927  8 860 0,73 %  5 
flekkefjord Sparebank 15.04.2010 7,84 15.01.2009  10 000 000  10 000 000  7,82  0,04  99,30  167 689  9 929 910  10 097 599 -70 090 0,37 %  5 
fornebu Sparebank 06.05.2009 6,83 06.02.2009  10 000 000  9 998 510  6,41  0,34  100,17  104 347  10 016 540  10 120 887  18 030 0,37 %  5 
grong Sparebank 26.11.2010 6,36 26.02.2009  5 000 000  5 000 000  7,98  0,15  97,52  30 917  4 876 160  4 907 077  -123 840 0,18 %  5 
Helgeland Sparebank 23.02.2010 6,34 23.02.2009  5 000 000  4 985 750  6,67  0,15  99,54  32 581  4 977 075  5 009 656  -8 675 0,18 %  5 
Helgeland Sparebank 10.05.2010 6,80 11.05.2009  5 000 000  4 992 800  6,87  0,35  100,20  48 167  5 009 795  5 057 962  16 995 0,19 %  5 
Helgeland Sparebank 15.10.2009 7,59 15.01.2009  20 000 000  19 945 840  7,15  0,04  99,84  324 683  19 967 800  20 292 483  21 960 0,74 %  5 
Hønefoss Sparebank 02.03.2011 6,88 02.03.2009  12 000 000  11 976 000  8,06  0,16  97,86  66 507  11 743 620  11 810 127  -232 380 0,43 %  5 
Hønefoss Sparebank 03.04.2009 8,04 05.01.2009  15 000 000  14 990 500  8,35  0,25  99,95  298 150  14 991 810  15 289 960  1 310 0,56 %  5 
Hønefoss Sparebank 04.09.2009 5,92 05.03.2009  15 000 000  15 000 000  5,69  0,17  99,97  64 133  14 996 205  15 060 338  -3 795 0,55 %  5 
Høland Sparebank 19.01.2010 6,54 19.01.2009  10 000 000  9 959 000  7,71  0,06  99,19  130 800  9 919 160  10 049 960  -39 840 0,37 %  5 
Haugesund Sparebank 23.01.2009 6,80 23.01.2009  10 000 000  9 992 900  4,89  0,07  100,15  130 333  10 014 870  10 145 203  21 970 0,37 %  5 
Indre Sogn Sparebank 09.02.2009 6,61 09.02.2009  10 000 000  9 995 800  4,88  0,11  100,22  93 642  10 022 130  10 115 772  26 330 0,37 %  5 
kredittforeningen for Sparebanker 09.03.2009 4,89 09.03.2009  29 000 000  28 971 384  4,46  0,18  100,18  86 662  29 051 301  29 137 963  79 917 1,07 %  5 
kredittforeningen for Sparebanker 22.04.2009 6,77 22.01.2009  60 000 000  60 000 000  6,97  0,30  100,11  789 833  60 064 920  60 854 753  64 920 2,23 %  5 
kredittforeningen for Sparebanker 09.06.2010 4,93 09.03.2009  10 000 000  9 892 400  6,48  0,18  98,74  30 128  9 873 570  9 903 698  -18 830 0,36 %  5 
kragerø Sparebank 17.12.2010 5,29 17.03.2009  17 000 000  16 933 870  6,52  0,20  97,83  34 973  16 631 168  16 666 141  -302 702 0,61 %  5 
kvinesdal Sparebank 19.06.2009 4,05 23.03.2009  28 000 000  27 955 600  4,66  0,45  99,78  28 350  27 937 700  27 966 050  -17 900 1,02 %  5 
kvinnherad Sparebank 02.02.2009 6,88 02.02.2009  11 000 000  11 019 600  4,98  0,09  100,19  121 929  11 021 065  11 142 994  1 465 0,41 %  5 
larvikbanken Brunlanes 
Sparebank

13.03.2009 4,66 13.03.2009  15 000 000  14 982 750  4,47  0,19  100,03  31 067  15 004 380  15 035 447  21 630 0,55 %  5 

lom og Skjåk Sparebank 02.06.2009 6,03 02.03.2009  7 000 000  7 002 625  5,81  0,41  100,12  35 175  7 008 309  7 043 484  5 684 0,26 %  5 
Sparebank 1 SMn 16.11.2009 6,35 16.02.2009  10 000 000  9 979 100  6,80  0,13  99,88  77 611  9 987 830  10 065 441  8 730 0,37 %  5 
opdals Sparebank 10.05.2010 6,52 10.02.2009  15 000 000  14 910 000  7,85  0,11  98,69  138 550  14 803 515  14 942 065  -106 485 0,55 %  5 
Sparebanken pluss 17.06.2009 4,73 18.03.2009  37 000 000  36 954 180  4,69  0,45  99,97  68 059  36 988 197  37 056 256  34 017 1,36 %  5 
Sparebanken pluss 24.08.2010 6,21 24.02.2009  75 000 000  74 397 000  7,40  0,15  98,67  478 687  74 004 975  74 483 662  -392 025 2,73 %  5 
Sparebanken pluss 11.03.2011 5,37 11.03.2009  62 500 000  61 966 250  6,41  0,19  97,70  186 458  61 061 437  61 247 896  -904 812 2,24 %  5 
ringerikes Sparebank 23.09.2010 4,17 23.03.2009  20 000 000  20 000 000  5,80  0,22  98,27  18 533  19 653 060  19 671 593  -346 940 0,72 %  5 
rygge Vaaler Sparebank 30.03.2009 4,31 30.03.2009  10 000 000  9 977 000  8,48  0,24  99,98  1 197  9 998 140  9 999 337  21 140 0,37 %  5 
rygge Vaaler Sparebank 14.09.2009 4,61 16.03.2009  33 000 000  32 828 060  5,08  0,20  99,67  67 613  32 889 714  32 957 327  61 654 1,21 %  5 
rygge Vaaler Sparebank 29.06.2009 4,27 30.03.2009  30 000 000  29 994 900  4,73  0,48  99,91  7 117  29 972 160  29 979 277  -22 740 1,10 %  5 
Seljord Sparebank 13.02.2009 6,25 13.02.2009  15 000 000  14 996 250  4,82  0,12  100,21  125 000  15 031 425  15 156 425  35 175 0,55 %  5 
Søgne og greipstad Sparebank 16.02.2009 6,04 16.02.2009  29 000 000  28 992 493  4,81  0,13  100,25  228 681  29 071 137  29 299 818  78 644 1,07 %  5 
Sparebanken Hemne 20.01.2009 6,65 20.01.2009  10 000 000  9 997 000  5,01  0,06  100,11  133 000  10 011 330  10 144 330  14 330 0,37 %  5 
Sparebanken Sør 29.10.2010 6,56 29.01.2009  10 000 000  9 949 000  8,26  0,08  98,14  114 800  9 813 880  9 928 680  -135 120 0,36 %  5 
Sparebank 1 Hallingdal 20.04.2009 6,59 19.01.2009  20 000 000  19 978 000  6,78  0,29  100,04  263 600  20 007 880  20 271 480  29 880 0,74 %  5 
Sparebank 1 Hallingdal 27.06.2011 4,88 27.03.2009  15 000 000  15 000 000  6,53  0,23  97,37  4 067  14 605 695  14 609 762  -394 305 0,53 %  5 
Sparebanken Hardanger 18.01.2010 6,83 19.01.2009  20 000 000  20 000 000  7,71  0,05  99,36  284 583  19 872 320  20 156 903  -127 680 0,74 %  5 
Sparebanken Møre 20.02.2009 6,49 20.02.2009  5 000 000  5 013 185  4,61  0,14  100,23  36 957  5 011 530  5 048 487  -1 655 0,18 %  5 
Sparebanken Møre 21.09.2009 3,96 23.03.2009  15 000 000  14 910 750  4,57  0,22  99,66  14 850  14 948 430  14 963 280  37 680 0,55 %  5 
Sparebanken Møre 26.08.2011 6,83 26.08.2011  33 000 000  32 967 000  7,75  0,15  98,23  219 129  32 414 613  32 633 742  -552 387 1,19 %  5 
Sparebank 1 SMn 03.09.2009 6,82 03.03.2009  10 000 000  10 003 200  6,74  0,65  100,16  225 439  10 016 020  10 241 459  12 820 0,37 %  5 
Spar nord Bank a/S 30.01.2009 6,46 30.01.2009  25 000 000  24 998 900  5,13  0,08  100,17  278 139  25 041 400  25 319 539  42 500 0,93 %  5 
Sparebank 1 nord-norge 22.01.2010 6,87 22.01.2009  20 000 000  19 986 000  7,66  0,06  99,80  267 167  19 959 360  20 226 527  -26 640 0,74 %  5 
Sparebanken 1 nord-norge 28.09.2009 4,22 30.03.2009  55 000 000  54 807 500  4,77  0,23  99,84  12 894  54 914 145  54 927 039  106 645 2,01 %  5 
Sparebanken Øst 24.01.2011 7,11 26.01.2009  10 000 000  9 876 000  8,52  0,07  97,78  316 000  9 777 980  10 093 980  -98 020 0,37 %  5 
Sparebanken telemark 29.03.2010 4,10 30.03.2009  10 000 000  9 970 000  5,50  0,24  98,72  2 278  9 872 130  9 874 408  -97 870 0,36 %  5 
Stadsbygd Sparebank 27.01.2009 7,31 27.01.2009  14 000 000  14 013 300  4,85  0,08  100,16  184 781  14 022 386  14 207 167  9 086 0,52 %  5 
Surnadal Sparebank 29.10.2010 6,67 29.01.2009  15 000 000  14 991 000  8,75  0,08  97,60  175 087  14 640 180  14 815 267  -350 820 0,54 %  5 
Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 19.06.2009 4,72 19.03.2009  15 000 000  14 997 000  4,61  0,45  99,83  23 600  14 974 725  14 998 325  -22 275 0,55 %  5 
Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 23.09.2009 4,09 23.03.2009  20 000 000  19 910 000  4,93  0,22  99,75  18 178  19 950 220  19 968 398  40 220 0,73 %  5 
Swedbank aB 18.05.2009 6,27 18.02.2009  10 000 000  9 990 000  6,07  0,37  100,19  74 892  10 018 880  10 093 772  28 880 0,37 %  5 
Sparebanken Volda Ørsta 22.05.2009 6,34 23.02.2009  15 000 000  14 960 250  5,79  0,38  100,12  97 742  15 017 895  15 115 637  57 645 0,55 %  5 
Sparebanken Volda Ørsta 09.11.2009 6,48 09.02.2009  25 000 000  24 785 500  7,28  0,11  99,60  229 500  24 900 925  25 130 425  115 425 0,92 %  5 

Finanssertifikater
Bank 1 oslo aS 10.06.2009 5,00 10.03.2009  26 000 000  25 991 650  4,99  0,43  100,09  75 833  26 024 362  26 100 195  32 712 0,96 %  5 
Halden Sparebank 02.06.2009 6,33 02.03.2009  15 000 000  14 997 750  5,81  0,41  100,17  76 487  15 025 290  15 101 777  27 540 0,55 %  5 
Sparebanken Hedmark 18.09.2009 5,09 18.03.2009  25 000 000  25 000 000  4,60  0,21  99,99  45 951  24 998 300  25 044 251  -1 700 0,92 %  5 
Helgeland Sparebank 01.09.2009 6,31 02.03.2009  10 000 000  9 988 250  6,48  0,16  100,20  52 583  10 019 900  10 072 483  31 650 0,37 %  5 
Harstad Sparebank 02.03.2009 6,12 02.03.2009  10 000 000  10 024 000  4,50  0,17  100,28  51 000  10 027 880  10 078 880  3 880 0,37 %  5 
kredittforeningen for Sparebanker 01.10.2009 7,79 02.01.2009  17 000 000  16 939 720  8,78  0,01  99,74  334 754  16 956 429  17 291 183  16 709 0,63 %  5 
Sparebanken pluss 18.09.2009 5,09 18.03.2009  25 000 000  24 973 750  4,60  0,21  99,99  45 951  24 998 300  25 044 251  24 550 0,92 %  5 
Sparebanken pluss 22.12.2009 3,98 23.03.2009  30 000 000  29 808 000  4,84  0,22  99,46 36 483  29 838 120  29 874 603  30 120 1,09 %  5 
Sparebank 1 SMn 15.07.2009 7,41 15.01.2009  12 000 000  12 001 680  6,81  0,04  99,97  190 190  11 995 872  12 186 062  -5 808 0,45 %  5 
Sparebanken Sør 05.05.2010 7,03 05.02.2009  20 000 000  19 661 000  7,77  0,10  99,28  218 711  19 856 280  20 074 991  195 280 0,73 %  5 
Sparebank 1 SMn 22.03.2010 4,39 23.03.2009  38 000 000  37 977 200  5,06  0,22  99,58  41 705  37 839 184  37 880 889  -138 016 1,39 %  5 
Sparebank 1 SMn 24.01.2011 7,05 26.01.2009  10 000 000  9 971 000  8,39  0,07  97,70  133 167  9 770 460  9 903 627  -200 540 0,36 %  5 
Sparebank 1 nord-norge 18.09.2009 5,09 18.03.2009  25 000 000  24 892 500  4,60  0,21  99,99  45 951  24 998 300  25 044 251  105 800 0,92 %  5 
Spydeberg Sparebank 13.05.2009 6,41 13.02.2009  17 000 000  17 000 000  6,21  0,35  100,18  145 293  17 031 212  17 176 505  31 212 0,63 %  5 
fornebu Sparebank 11.01.2010 7,05 12.01.2009  5 000 000  4 985 500  8,71  0,03  99,24  77 354  4 962 140  5 039 494  -23 360 0,18 %  5 
Sparebanken Vest 02.02.2009 6,70 02.02.2009  23 000 000  22 978 600  4,82  0,09  100,19  248 272  23 043 700  23 291 972  65 100 0,85 %  5 
Swedbank aB 10.07.2009 7,03 12.01.2009  60 000 000  59 957 100  7,96  0,03  99,93  960 767  59 959 500  60 920 267  2 400 2,23 %  5 
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rENTEPAPIrEr MED FAsT rENTE

Finansobligasjoner
Sparebank 1 nord-norge 18.03.2009 7,05  40 000 000  39 960 000  4,26  0,21  100,57  2 225 096  40 226 040  42 451 136  266 040 1,55 %  5 
Sparebank 1 Sr-Bank 15.05.2009 5,48  34 000 000  33 851 752  4,15  0,36  100,46  1 174 071  34 155 754  35 329 825  304 002 1,29 %  5 
Sparebanken Sør 02.11.2009 3,95  5 000 000  4 992 850  3,84  0,81  100,06  31 925  5 003 015  5 034 940  10 165 0,18 %  5 
Sparebanken Vest 17.06.2009 5,00  25 000 000  24 554 250  4,04  0,45  100,40  674 658  25 099 725  25 774 383  545 475 0,94 %  5 

Finanssertifikater
askim Sparebank 11.09.2009 7,20  23 000 000  23 197 800  4,12  0,67  102,03  499 068  23 466 854  23 965 922  269 054 0,88 %  5 
Sparebanken Bien aS 09.01.2009 6,17  18 000 000  18 000 000  4,36  0,03  100,02  1 083 215  18 003 204  19 086 419  3 204 0,70 %  5 
Bank 1 oslo aS 17.04.2009 6,59  12 000 000  12 062 760  4,23  0,29  100,65  558 976  12 077 868  12 636 844  15 108 0,46 %  5 
dnB nor Bank aSa 28.01.2009 6,56  95 000 000  94 752 900  4,20  0,08  100,16  4 217 271  95 148 105  99 365 376  395 205 3,64 %  5 
flekkefjord Sparebank 22.09.2009 7,42  10 000 000  10 000 000  4,11  0,70  102,28  203 288  10 228 080  10 431 368  228 080 0,38 %  5 
gjensidige Bank aSa 16.01.2009 5,95  20 000 000  19 989 660  4,31  0,05  100,04  1 134 575  20 008 880  21 143 455  19 220 0,77 %  5 
gran Sparebank 23.01.2009 6,66  7 000 000  6 999 496  4,36  0,07  100,12  321 870  7 008 337  7 330 207  8 841 0,27 %  5 
Halden Sparebank 03.03.2009 6,85  20 000 000  19 992 000  4,39  0,17  100,41  791 973  20 082 020  20 873 993  90 020 0,76 %  5 
Haltdalen Sparebank 23.01.2009 6,20  5 000 000  5 000 000  4,36  0,07  100,09  291 315  5 004 310  5 295 625  4 310 0,19 %  5 
Sparebanken Hedmark 24.06.2009 7,45  10 000 000  10 000 000  4,02  0,47  101,60  200 027  10 160 090  10 360 117  160 090 0,38 %  5 
Sparebanken Hedmark 30.06.2009 7,14  17 000 000  17 033 677  4,01  0,48  101,48  611 888  17 251 804  17 863 692  218 127 0,65 %  5 
Meldal Sparebank 15.04.2009 6,65  10 000 000  9 983 000  4,37  0,28  100,61  470 055  10 061 080  10 531 135  78 080 0,39 %  5 
Modum Sparebank 14.04.2009 7,05  50 000 000  49 959 425  4,37  0,28  100,74  1 641 781  50 368 100  52 009 881  408 675 1,90 %  5 
Sparebanken narvik 08.12.2009 5,20  30 000 000  29 985 300  4,14  0,90  100,94  98 301  30 281 640  30 379 941  296 340 1,11 %  5 
nesset Sparebank 22.04.2009 6,96  10 000 000  10 000 000  4,36  0,30  100,75  482 433  10 074 910  10 557 343  74 910 0,39 %  5 
nøtterø Sparebank 26.05.2009 7,00  50 000 000  49 934 000  4,29  0,39  101,06  1 217 808  50 530 900  51 748 708  596 900 1,89 %  5 
rørosbanken røros Sparebank 04.03.2009 6,23  10 000 000  10 000 000  4,39  0,17  100,30  515 468  10 029 820  10 545 288  29 820 0,39 %  5 
Storebrand Bank aSa 14.01.2009 6,10  15 000 000  14 998 590  4,31  0,04  100,04  882 411  15 006 195  15 888 606  7 605 0,58 %  5 
Sparebanken Sør 05.01.2009 6,35  10 000 000  9 998 550  4,20  0,02  100,01  473 205  10 000 550  10 473 755  2 000 0,38 %  5 
Sparebanken Sør 17.06.2009 5,80  50 000 000  50 310 000  4,04  0,45  100,76  1 565 205  50 377 700  51 942 905  67 700 1,90 %  5 
Sparebanken Hardanger 15.09.2009 7,20  25 000 000  25 000 000  4,11  0,68  102,06  527 671  25 516 225  26 043 896  516 225 0,95 %  5 
Sparebanken Møre 03.03.2009 6,45  40 000 000  39 998 040  4,25  0,17  100,39  197 918  40 156 040  40 353 958  158 000 1,48 %  5 
Sparebanken Møre 09.06.2009 7,05  75 000 000  75 193 750  4,07  0,43  101,27  1 636 952  75 950 100  77 587 052  756 350 2,84 %  5 
Sparebanken Øst 11.09.2009 7,19  25 000 000  25 000 000  3,87  0,68  102,20  541 712  25 549 450  26 091 162  549 450 0,95 %  5 
Sparebank 1 Sr-Bank 13.02.2009 5,90  20 000 000  19 960 000  4,23  0,12  100,15  1 037 753  20 030 760  21 068 513  70 760 0,77 %  5 
Sparebank 1 Sr-Bank 20.02.2009 6,05  10 000 000  9 996 220  4,24  0,14  100,20  522 123  10 020 340  10 542 463  24 120 0,39 %  5 
Sparebanken Vest 13.02.2009 6,00  16 000 000  15 916 480  4,23  0,12  100,17  841 644  16 026 464  16 868 108  109 984 0,62 %  5 
Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 08.07.2009 7,10  40 000 000  40 000 000  4,14  0,50  101,46  1 369 425  40 583 440  41 952 865  583 440 1,54 %  5 
Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 13.11.2009 6,30  50 000 000  50 000 000  3,92  0,84  101,97  405 616  50 983 700  51 389 316  983 700 1,88 %  5 
Swedbank aB 28.04.2009 6,68  20 000 000  20 000 000  4,20  0,32  100,76  904 088  20 151 340  21 055 428  151 340 0,77 %  5 
Swedbank aB 07.07.2009 7,12  40 000 000  40 007 200  4,24  0,50  101,41  1 381 085  40 563 720  41 944 805  556 520 1,54 %  5 
terra Boligkreditt aS 03.03.2009 6,27  10 000 000  9 975 750  4,35  0,17  100,31  520 496  10 030 630  10 551 126  54 880 0,39 %  5 
terra finans aS 26.05.2009 7,80  16 000 000  16 000 000  4,52  0,39  101,25  748 800  16 199 648  16 948 448  199 648 0,62 %  5 

sUM VErDIPAPIrPOrTEFØLJE*****  2 432 403 177  42 903 649  2 437 915 229  2 480 818 878  5 512 052 90,80 %

Nøkkeltall portefølje
effektiv rente 5,40%
effektiv rente til kunder* 5,25%
durasjon**  0,24 

* effektiv rente justert for forvaltningshonorar.
** durasjon er et forenklet uttrykk for hvor mye kursen på rentepapiret vil endre seg dersom renten endrer seg ett prosentpoeng.
*** effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller.
**** Verdipapirene er inndelt i seks risikoklasser etter deres kredittrisiko. klasse 1 har lavest risiko og klasse 6 har høyest kredittrisiko. 

       risikoklasse 1: overnasjonale organisasjoner
       risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte innenfor eØS
       risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte utenfor eØS
       risikoklasse 4: fylker og kommuner
       risikoklasse 5: Bank og finansinstitusjoner
       risikoklasse 6: Industri

***** for verdi av likviditet i porteføljen pr 31.12.08 henvises til balansen.

alle rentepapirene er omsatt i det norske markedet.

andelskurs pr 31.12.2008  106,5054 

kr 163.101.444,- er besluttet utdelt til andelseierne. dette vil medføre en reduksjon i andelskurs tilsvarende utbetalt pr andel på utbetalingstidspunktet.
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NOTEr

sKAGEN Krona 
note 8. Verdipapirpor tefølje pr 31.12.2008 (angit t i hele Sek )

Verdipapir  Forfallsdato  Kupong 

 rente- 
regulerings- 

 tidspunkt  Pålydende  Kostpris 
 Effektiv 

 rente***  Durasjon** 
 Markeds- 

 kurs 
 Markeds- 

 verdi 

 sum påløpt 
 rente og 

urealisert 
 gevinst/tap 

Andel av
 fondet

risiko-
klasse 

****

rENTEPAPIrEr MED FLYTENDE rENTE

Industriobligasjoner
teliaSonera aB 01.10.2009 5,66 02.01.2009  3 000 000  3 001 562  6,07  0,01  98,87  2 966 100  7 498 0,55 %  6 

rENTEPAPIrEr MED FAsT rENTE

Industrisertifikater
ap fastigheter aB 17.02.2009 0  20 000 000  19 765 224  2,59  0,13  99,65  19 930 100  164 876 3,65 %  6 
aSSa aBloY financial Services aB 05.02.2009 0  10 000 000  9 877 519  2,48  0,10  99,75  9 974 570  97 051 1,83 %  6 
aSSa aBloY financial Services aB 12.06.2009 0  15 000 000  14 783 712  2,91  0,44  98,71  14 806 845  23 133 2,71 %  6 
aSSa aBloY financial Services aB 14.01.2009 0  20 000 000  19 671 138  2,58  0,04  99,89  19 977 720  306 582 3,66 %  6 
autoliv aB 14.01.2009 0  2 000 000  1 987 426  2,68  0,04  99,88  1 997 684  10 258 0,37 %  6 
Boliden aB 16.01.2009 0  20 000 000  19 637 685  2,83  0,05  99,86  19 972 480  334 795 3,66 %  6 
Holmen aB 19.02.2009 0  20 000 000  19 763 877  2,56  0,14  99,64  19 928 060  164 183 3,65 %  6 
Jernhusen aB 30.01.2009 0  10 000 000  9 941 774  2,33  0,09  99,80  9 979 800  38 026 1,83 %  6 
Jernhusen aB 18.02.2009 0  20 000 000  19 771 616  2,42  0,14  99,67  19 933 320  161 704 3,65 %  6 
Jernhusen aB 11.02.2009 0  10 000 000  9 955 422  2,51  0,12  99,70  9 970 120  14 698 1,83 %  6 
Sandvik treasury aB 08.01.2009 0  15 000 000  14 775 035  2,68  0,03  99,93  14 989 140  214 105 2,75 %  6 
Sandvik treasury aB 17.04.2009 0  10 000 000  9 885 765  3,02  0,29  99,12  9 911 690  25 925 1,82 %  6 
SCa finans aB 09.02.2009 0  15 000 000  14 810 125  2,50  0,11  99,72  14 957 430  147 304 2,74 %  6 
SCa finans aB 10.02.2009 0  8 000 000  7 821 666  2,51  0,11  99,71  7 976 696  155 030 1,46 %  6 
SCa finans aB 18.06.2009 0  7 000 000  6 904 942  2,92  0,46  98,66  6 906 382  1 440 1,27 %  6 
Scania CV aB 02.02.2009 0  10 000 000  9 806 013  2,65  0,09  99,75  9 974 910  168 897 1,83 %  6 
Scania CV aB 20.02.2009 0  20 000 000  19 777 490  2,73  0,14  99,61  19 921 800  144 310 3,65 %  6 
SSaB Svenskt Stål aB 15.01.2009 0  17 000 000  16 692 824  2,58  0,05  99,88  16 979 872  287 048 3,11 %  6 
SSaB Svenskt Stål aB 24.03.2009 0  20 000 000  19 687 558  2,92  0,23  99,33  19 866 500  178 942 3,64 %  6 
Stena Metall finans aB 12.03.2009 0  8 000 000  7 938 989  3,04  0,19  99,40  7 952 240  13 251 1,46 %  6 
Stena Metall finans aB 20.04.2009 0  12 000 000  11 878 137  3,16  0,30  99,05  11 886 048  7 911 2,18 %  6 
teliasonera aB 06.02.2009 0  10 000 000  9 884 766  2,48  0,10  99,74  9 973 840  89 074 1,83 %  6 
trelleborg treasury aB 18.02.2009 0  20 000 000  19 744 181  2,98  0,14  99,59  19 918 060  173 879 3,65 %  6 
Vasakronan aB 19.01.2009 0  15 000 000  14 967 278  2,42  0,06  99,86  14 979 360  12 082 2,74 %  6 

Finanssertifikater
nordea Bank aB 14.01.2009 0  20 000 000  19 881 704  2,12  0,04  99,91  19 981 660  99 956 3,66 %  5 
SBaB 03.03.2009 0  20 000 000  19 875 359  2,40  0,17  99,58  19 916 980  41 621 3,65 %  5 
Skandinaviska enskilda Banken aB 27.05.2009 0  20 000 000  19 558 468  2,50  0,40  99,00  19 799 500  241 032 3,63 %  5 
Swedbank Hypotek aB 09.03.2009 0  20 000 000  19 889 459  2,32  0,19  99,56  19 912 100  22 641 3,65 %  5 

sUM VErDIPAPIrPOrTEFØLJE*****  411 936 713  415 241 007  3 347 252 76,07 %

Nøkkeltall portefølje
effektiv rente 2,51 %
effektiv rente til kunder* 2,31 %
durasjon**  0,12 

* effektiv rente justert for forvaltningshonorar.
** durasjon er et forenklet uttrykk for hvor mye kursen på rentepapiret vil endre seg dersom renten endrer seg ett prosentpoeng.
*** effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller.
**** Verdipapirene er inndelt i seks risikoklasser etter deres kredittrisiko. klasse 1 har lavest risiko og klasse 6 har høyest kredittrisiko. 

       risikoklasse 1: overnasjonale organisasjoner
       risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte innenfor eØS
       risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte utenfor eØS
       risikoklasse 4: fylker og kommuner
       risikoklasse 5: Bank og finansinstitusjoner
       risikoklasse 6: Industri

***** for verdi av likviditet i porteføljen pr 31.12.08 henvises til balansen.

alle rentepapirene er omsatt i det svenske markedet.

andelskurs pr 31.12.2008  101,5832 

21.057.627,- Sek er besluttet utdelt til andelseierne. dette vil medføre en reduksjon i andelskurs tilsvarende utbetalt pr andel på utbetalingstidspunktet.
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sKAGEN Tellus
note 8. Verdipapirpor tefølje pr 31.12.2008 (angit t i hele nok )

Verdipapir
 

Forfallsdato 
 

Kupong  Valuta 
 Pålydende 

NOK  Kostpris NOK 
 Effektiv 

 rente***  Durasjon** 

 
Markeds- 

 kurs 
NOK 

 Påløpt 
 rente NOK 

 Markeds- 
 verdi NOK 

 Markedsverdi 
 inkl påløpt 
 rente NOK 

 Urealisert 
 gevinst/tap 

NOK 
Andel av

 fondet

risiko-
klasse 

****

rENTEPAPIrEr MED FAsT rENTE

Utenlandske statsobligasjoner
Brasiliansk stat 10.01.2028  10,25  Brl  17 500 000  53 620 677  11,74  7,05  273,40  2 559 832  47 844 863  50 404 695  -5 775 814 9,23 %  3 
fransk stat 25.04.2009  4,00  eUr  6 000 000  48 043 839  1,75  0,31  986,12  1 609 751  59 167 192  60 776 942  11 123 353 11,13 %  2 
tysk stat 12.06.2009  4,50  eUr  14 000 000  116 370 135  1,55  0,45  992,00  3 414 281  138 879 363  142 293 644  22 509 228 26,05 %  2 
Ungarsk stat 24.11.2017  6,75  HUf  1 425 000 000  41 354 503  8,38  6,29  3,33  360 748  47 449 679  47 810 426  6 095 175 8,75 %  2 
Mexikansk stat 26.12.2036  10,00  MXn  66 000 000  43 362 448  8,50  10,08  59,66  46 343  39 373 246  39 419 590  -3 989 202 7,22 %  3 
peruansk stat 12.08.2037  6,90  pen  10 000 000  16 466 326  7,73  11,06  205,07  602 388  20 506 828  21 109 216  4 040 502 3,86 %  3 
polsk stat 25.10.2017  5,25  pln  13 000 000  28 221 919  5,35  6,85  232,60  293 602  30 237 654  30 531 256  2 015 734 5,59 %  2 
den europeiske investeringsbanken 30.03.2016  -  trY  20 000 000  31 561 531  13,37  6,40  183,51  -  36 701 963  36 701 963  5 140 432 6,72 %  1 
fransk stat inflasjonsbeskyttet 25.07.2040  1,80  eUr  6 000 000  48 964 369    1,97  23,53  940,09  488 035  59 751 084  60 239 120  10 786 715 11,03 %  2 
USa stat inflasjonsbeskyttet 15.01.2028  1,75  USd  7 200 000  43 288 296    2,13  15,71  659,85  417 656  48 980 483  49 398 139  5 692 187 9,04 %  3 

sUM VErDIPAPIrPOrTEFØLJE*****  471 254 042  9 792 636  528 892 353  538 684 989  57 638 312 98,62 %

Nøkkeltall portefølje
effektiv rente 3,91 %
effektiv rente til kunder* 3,11 %
durasjon**  7,31 

* effektiv rente justert for forvaltningshonorar.
** durasjon er et forenklet uttrykk for hvor mye kursen på rentepapiret vil 

endre seg dersom renten endrer seg ett prosentpoeng.
*** effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir 

fram til det forfaller.
**** Verdipapirene er inndelt i seks risikoklasser etter deres kredittrisiko. 

klasse 1 har lavest risiko og klasse 6 har høyest kredittrisiko. 

       risikoklasse 1: overnasjonale organisasjoner
       risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte innenfor eØS
       risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte utenfor eØS
       risikoklasse 4: fylker og kommuner
       risikoklasse 5: Bank og finansinstitusjoner
       risikoklasse 6: Industri

***** for verdi av likviditet i porteføljen pr 31.12.08 henvises til balansen.

1) effektiv realrente

alle rentepapirene er omsatt i et telefonbasert internasjonalt marked. 

andelskurs pr 31.12.2008  115,9369 

kr 11.385.129,- er besluttet utdelt til andelseierne.  
dette vil medføre en reduksjon i andelskurs tilsvarende  
utbetalt pr andel på utbetalingstidspunktet.
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MIlePæle For SKAGen FonDene 
1993 » 1994 » 1995 » 1996 » 1997 » 1998 » 1999 » 2000 »

•  Stavanger Fondsforvaltning AS får 
koncession af Kredittilsynet til at for-
valte værdipapirfonde

•   Aktiefonden SKAGEN Vekst lanceres 
1. december

•  448 andelsejere og en forvaltnings-
kapital på 20 millioner kroner

•  Obligationsfonden SKAGEN Avkast-
ning lanceres 16. september

•  SKAGEN Vekst bliver årets bedste 
AMS-fond ud af i alt 22 fonde

•  SKAGEN Avkastning bliver årets  
bedste obligationsfond  

•  SKAGEN Avkastning bliver atter årets 
bedste obligationsfond 

•   SKAGEN Global lanceres i august

•  SKAGEN Vekst kåres til det bedste 
AMS-fond i medierne

•  Kontor etableres i Ålesund

•  Forvaltningskapitalen når over en 
milliard norske kroner

•  Pengemarkedsfonden SKAGEN  
Høyrente lanceres i september

•  SKAGEN Vekst bliver atter markedets 
bedste AMS-fond 

•  SKAGEN Global bliver bedste fond af 
dem, som investerer uden for Norge

•  Kontor etableres i Oslo

•  SKAGEN Global bliver nummer et i 
sin kategori

•  Forvaltningskapitalen når over  
5 milliarder norske kroner

•  Antallet af andelsejere steg fra 
48.000 til 67.000

•   Adgang til nethandel på  
www.skagenfondene.no

2001 » 2002 » 2003 » 2004 » 2005 » 2006 » 2007 » 2008 »

•  Kontorer etableres i Bergen og  
Trondheim

•   SKAGEN tilbyder indskudspension 
for første gang

•  SKAGEN Kon-Tiki lanceres 5. april

•  Vores fonde godkendes til salg i  
Sverige og Danmark

•   SKAGEN Høyrente Institusjon  
lanceres i marts

•  Alle vores tre aktiefonde opnår A-
rangering hos Standard & Poor’s 
(S&P)

•   Forvaltningskapitalen når over 12 
milliarder norske kroner

•  SKAGEN og SKAGEN Global opgrade-
res til AA-rangering hos S&P

•   Norges næststørste forvalter af  
aktiefonde

•  Kontor etableres i Stockholm

•   Forvaltningskapitalen er næsten 20 
milliarder norske kroner

•  SKAGEN Global opgraderes til AAA-
rangering hos S&P

•  SKAGEN er Norges største forvalter 
af aktiefonde 

•   Vores fonde godkendes til salg i  
Luxembourg

•   Forvaltningskapitalen når over 39 
milliarder norske kroner

•  SKAGEN Vekst opgraderes til  
AAA-rangering hos S&P

•   Vores fonde godkendes til salg i  
Holland og Finland

•  SKAGEN Tellus lanceres 29. sept.

•  Kontorer etableres i Tønsberg og 
København 

•   SKAGEN er Norges største forvalter 
af aktiefonde og har Sveriges største 
netto tegning

•  Forvaltningskapitalen når over 58 
milliarder norske kroner

•  Kontor etableres i Göteborg

•  Fondene godkendes til salg på  
Island og i Storbritannien

•  Funds Europe Award 2007:  
Kristoffer Stensrud kåres til årets  
investeringsdirektør

•  Forvaltningskapitalen passerer 79 
milliarder norske kroner, og antallet 
af ansatte når over 100

•   Alle tre aktiefonde bibeholder deres 
AAA-rating hos S&P

•  Næststørste nettotegning i Sverige

•   Internationalisering og øget  
eksportsucces

• De Gouden Stier 2008: SKAGEN Global  
   bliver bedste fond (publikumspris)

• Tegningsprovisionen fjernes

•  Forvaltningskapitalen faldt til 57  
milliarder norske kroner, primært på 
grund af svage aktiemarkeder

64

oM SKAGen FonDene – MIlePæle

ny indsats for «børn i farezonen»
Vi følger med glæde det vigtige arbejde, som 
Children at Risk Foundation gør for at hjælpe 
børn i de fattige områder omkring São Paulo 
i Brasilien til et værdigt liv uden kriminalitet. 
Det forebyggende aktivitetscenter Kolibrire-
den arbejder for at skabe positive rollemo-
deller og forhindre, at børn i farezonen ender 
på gaden. Tre af SKAGENs ansatte deltog 
i sommer ved åbningen af det første af tre 
planlagte Kolibriæg, som er mindre aktivi-
tetscentre. De ansatte kunne berette om et 
stærktvirkende møde med en hård hverdag, 
men også om energi, livsglæde og begej-
string hos børn og unge i projektet. CARF har 
skabt en farverig oase med tilbud om posi-
tive og meningsfyldte aktiviteter. Bidraget i 
2006 mere end fordoblede budgettet til or-
ganisationen. CARF har siden da gjort et godt 
stykke arbejde for anvendelsen af midlerne, 
og sponsoraftalen om to millioner kroner 
mere i 2008 giver mulighed for at styrke ind-
satsen betydeligt. SKAGEN har i alt bidraget 
med fem millioner kroner til organisationen.

nyt SKAGen-hus i SoS-Børnebyerne 
Fondsforvaltningsselskabet SKAGEN er ho-
vedsponsor for SOS-Børnebyerne og har bidra-
get med i alt ti millioner kroner i forbindelse 

med konkrete projekter i Estland og Rusland. 
Årets sponsormidler går til endnu et hus i den 
nye børneby, som er under opførelse i Pskov i 
Rusland. Tre ansatte var til stede i september, 
da børnebyens første sten blev lagt. SKAGEN 
har tidligere finansieret tre huse i børnebyen. 
Selskabet støtter desuden driften af en børne-
by i Keila ved Tallinn og to SOS familieprogram-
mer i henholdsvis Keila og Narva i Estland.

Støtter læger uden Grænsers  
arbejde i Afrika
SKAGEN AS har som Læger uden Grænsers 
hovedsamarbejdspartner givet bidrag på i 
alt otte millioner kroner. Også årets støtte på 
to millioner kroner går til organisationens ar-
bejde i Afrika. Behovet er stort, blandt andet 
i det østlige DR Congo – hvor en halv million 
mennesker fortsat er på flugt i deres eget 
land. Uafhængige bidrag er helt afgørende for, 
at Læger uden Grænser kan udføre sit arbejde 
i områder som det østlige DR Congo. 

Forskning, finans og videnskab
I maj 2008 åbnede Vitensfabrikken i Sandnes i 
Rogaland i Norge – SKAGEN er sponsor for pla-
netariet. Projektet er unikt i Norge og sigter på at 
vække børn og unges interesse for teknologi 

og naturvidenskab og at formidle forskning og 
kundskaber på en aktiv og engageret måde.

Arbejdet kører på skinner med at etablere et nyt 
masterstudium inden for anvendt finans og at 
styrke forskningen og finansmiljøet ved univer-
sitetet i Stavanger. SKAGEN har taget dette initi-
ativ i samarbejde med regionens finanserhverv. 
SKAGEN støtter satsningen med 7,5 millioner 
norske kroner over en femårig periode fra 2008.

Kunst, kultur og historie
SKAGEN indgik i 2008 en samarbejdsaftale 
med Skagens Museum i Danmark. Aftalen 
giver SKAGEN adgang til at benytte de velan-
sete skagensmalere i sin kommunikation. 
I november åbnede Preikestolen Fjellstue i 
Stavanger dørene for de første gæster. SKA-
GEN er hovedsponsor for byggeriet, som 
er gennemført af Stavanger Turistforening. 
Fjeldstuen har allerede med sin unikke ar-
kitektur og spektakulære natur vakt stor 
international opmærksomhed. Den officielle 
åbning er henlagt til foråret 2009.

Af andre engagementer kan nævnes det by-
historiske værk om Stavanger, hvor vores bi-
drag hovedsagelig skal bruges til at formidle 
Stavangers byhistorie for børn og unge. 

SKAGens ansatte  
engagerer sig

SKAGen AS har engageret sig som sponsor for en 
række organisationer, heriblandt SoS-Børnebyer-
ne og Children at risk Foundation (CArF). Sponso-
reringen har vakt interesse og engagement hos de 
ansatte og er samlende for virksomheden.
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MIlePæle For SKAGen FonDene 
1993 » 1994 » 1995 » 1996 » 1997 » 1998 » 1999 » 2000 »

•  Stavanger Fondsforvaltning AS får 
koncession af Kredittilsynet til at for-
valte værdipapirfonde

•   Aktiefonden SKAGEN Vekst lanceres 
1. december

•  448 andelsejere og en forvaltnings-
kapital på 20 millioner kroner

•  Obligationsfonden SKAGEN Avkast-
ning lanceres 16. september

•  SKAGEN Vekst bliver årets bedste 
AMS-fond ud af i alt 22 fonde

•  SKAGEN Avkastning bliver årets  
bedste obligationsfond  

•  SKAGEN Avkastning bliver atter årets 
bedste obligationsfond 

•   SKAGEN Global lanceres i august

•  SKAGEN Vekst kåres til det bedste 
AMS-fond i medierne

•  Kontor etableres i Ålesund

•  Forvaltningskapitalen når over en 
milliard norske kroner

•  Pengemarkedsfonden SKAGEN  
Høyrente lanceres i september

•  SKAGEN Vekst bliver atter markedets 
bedste AMS-fond 

•  SKAGEN Global bliver bedste fond af 
dem, som investerer uden for Norge

•  Kontor etableres i Oslo

•  SKAGEN Global bliver nummer et i 
sin kategori

•  Forvaltningskapitalen når over  
5 milliarder norske kroner

•  Antallet af andelsejere steg fra 
48.000 til 67.000

•   Adgang til nethandel på  
www.skagenfondene.no

2001 » 2002 » 2003 » 2004 » 2005 » 2006 » 2007 » 2008 »

•  Kontorer etableres i Bergen og  
Trondheim

•   SKAGEN tilbyder indskudspension 
for første gang

•  SKAGEN Kon-Tiki lanceres 5. april

•  Vores fonde godkendes til salg i  
Sverige og Danmark

•   SKAGEN Høyrente Institusjon  
lanceres i marts

•  Alle vores tre aktiefonde opnår A-
rangering hos Standard & Poor’s 
(S&P)

•   Forvaltningskapitalen når over 12 
milliarder norske kroner

•  SKAGEN og SKAGEN Global opgrade-
res til AA-rangering hos S&P

•   Norges næststørste forvalter af  
aktiefonde

•  Kontor etableres i Stockholm

•   Forvaltningskapitalen er næsten 20 
milliarder norske kroner

•  SKAGEN Global opgraderes til AAA-
rangering hos S&P

•  SKAGEN er Norges største forvalter 
af aktiefonde 

•   Vores fonde godkendes til salg i  
Luxembourg

•   Forvaltningskapitalen når over 39 
milliarder norske kroner

•  SKAGEN Vekst opgraderes til  
AAA-rangering hos S&P

•   Vores fonde godkendes til salg i  
Holland og Finland

•  SKAGEN Tellus lanceres 29. sept.

•  Kontorer etableres i Tønsberg og 
København 

•   SKAGEN er Norges største forvalter 
af aktiefonde og har Sveriges største 
netto tegning

•  Forvaltningskapitalen når over 58 
milliarder norske kroner

•  Kontor etableres i Göteborg

•  Fondene godkendes til salg på  
Island og i Storbritannien

•  Funds Europe Award 2007:  
Kristoffer Stensrud kåres til årets  
investeringsdirektør

•  Forvaltningskapitalen passerer 79 
milliarder norske kroner, og antallet 
af ansatte når over 100

•   Alle tre aktiefonde bibeholder deres 
AAA-rating hos S&P

•  Næststørste nettotegning i Sverige

•   Internationalisering og øget  
eksportsucces

• De Gouden Stier 2008: SKAGEN Global  
   bliver bedste fond (publikumspris)

• Tegningsprovisionen fjernes

•  Forvaltningskapitalen faldt til 57  
milliarder norske kroner, primært på 
grund af svage aktiemarkeder

Andre sponsormidler er i 2008 blandt andet givet til organisationer, 
som driver masseidræt for børn og unge, og til Kirkens Bymisjon. 
SKAGEN har i øvrigt en langsigtet aftale med Kon-Tiki Museet angå-
ende rettigheder i forbindelse med navnet Kon-Tiki.

For god ordens skyld skal vi præcisere, at det er forvaltningsselska-
bet SKAGEN AS og ikke fondene, som støtter disse organisationer og 
projekter.

1.

2.  3. 4. 5. 

1.Preikestolen Fjellstue åbnede i november dørene for de første gæster. SKAGEN er hovedsponsor for byggeriet, som er gennemført af Stavanger Turistforening. 
(Foto: Odd Inge Worsøe). 2. Marit Bjørsvik var en af de tre ansatte, som deltog i åbningen af et nyt Kolibriæg i CARFs regi. 3. I september overværede tre SKAGEN-
ansatte den første sten blive lagt til en SOS-børneby i Pskov, Rusland. 4. Uafhængige bidrag er helt afgørende for, at Læger uden Grænser kan udføre deres arbejde i 
områder som det østlige DR Congo. (Foto: Espen Rasmussen). 5. Planetariet Vitenfabrikken i Rogaland i Norge åbnede i maj 2008, og SKAGEN var sponsor.  
(Foto: Vitenfabrikken).
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reSUlTATer oG HonorArer I  2008

resultater og honorarer 

i 2008

I nedenstående tabel sammenlignes aktiefondenes afkast med  
indeksets afkast samt det belastede forvaltningshonorar i procent. 
Analysen er foretaget ved hjælp af norske afkasttal.

Fondenes merværdi udtrykker, hvor meget mere fonden er værd, i 
forhold til hvis den havde samme afkast som indekset. Vi kan se, at 
SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst har mindre tab end deres referen-
ceindekser, mens SKAGEN Global for første gang siden lanceringen 
tabte til referenceindekset i et kalenderår. Det er i øvrigt syvende år 
i træk (siden SKAGEN Kon-Tikis lancering), at to eller tre af vores ak-
tiefonde har slået deres referenceindeks. Det er også næstbedste år 
nogensinde for SKAGEN Vekst, relativt set.

På trods af et tilfredsstillende resultat i SKAGEN Vekst og Skagen  
Kon-Tiki er det absolutte afkast det dårligste i fondenes historie.  
2008 har på alle måder været et specielt år. Hvis vi går helt tilbage til 
1825, er det kun 1931, som har givet dårligere afkast i det amerikan-
ske S&P-indeks, som består af de 500 største amerikanske selskaber.

Alle SKAGENs aktiefonde har et fast og et variabelt forvaltningshono-
rar. Honorarerne beregnes dagligt. Fast honorar belastes kvartalsvis, 
og variabelt honorar belastes årligt. Det variable honorar belastes 
kun, i tilfælde af at fonden skaber merværdi, eller giver mindre tab i 
negative markeder i forhold til fondens referencepunkt. Alle tre ak-
tiefonde har et fast nedre honorar, som udgør 1 procent af fondens 
gennemsnitlige forvaltningskapital. Det faktiske honorar kan blive 
lavere eller højere end 1 procent afhængig af påvirkning fra tegning, 
indløsning og kursudvikling i fondene. Hverken SKAGEN Global eller 
SKAGEN Vekst var belastet af variabelt honorar i året, idet fondene 
ikke har slået deres referencepunkter. SKAGEN Kon-Tiki leverede 6,2 
procent bedre værdiudvikling end sit referenceindeks og var belastet 
af et variabelt honorar på 0,51 procent. Det samlede honorar per an-
del i SKAGEN Kon-Tiki blev på 3,01 procent.

Årets belastning af honorar er kort kommenteret for hver enkelt fond.

SKAGen Vekst
SKAGEN Vekst belastes af et fast honorar på 1 procent ud over et va-
riabelt honorar på 10 procent af afkastet højere end 6 procent. Denne 
honorarmodel forudsætter et merafkast på mere end 6 procent (som 
repræsenterer risikofri rente), før fonden belastes af variabelt honorar. 
Fondens præstationer måles også mod et referenceindeks, Oslo Børs 
Hovedindeks, men præstationer i forhold til indekset har ingen ind-
virkning på det variable honorar. Det var i 2008 SKAGEN Vekst, som 
præsterede bedst af vores aktiefonde i forhold til sit referenceindeks. 
Fondens værdi er 22,7 procent højere, end hvis fonden var faldet lige 
så meget som sit referenceindeks. Det er det højeste merafkast, fon-
den har opnået siden 1998. Forvaltningsselskabets samlede honorar 
ville være henholdsvis 2,83 og 4 procent, hvis fonden havde haft den 
samme honorarmodel som SKAGEN Global eller SKAGEN Kon-Tiki. Det 
påviser, at fondens honorarmodel er kommet andelsejerne til gode i år. 
Fordelen ved modellen er, at SKAGEN kun modtager variabelt honorar, 
når kunderne har positivt afkast, mens ulempen er, at fonden belastes 
af variabelt honorar i år, hvor markedet er godt, uden at SKAGEN Vekst 
nødvendigvis giver merafkast i forhold til referenceindekset. 

SKAGen Global
SKAGEN Global belastes af et fast honorar på 1 procent og et varia-
belt honorar på 10 procent af bedre værdiudvikling i forhold til refe-
renceindekset. Forvaltningsselskabet belastede fonden med et fast 
honorar på 1 procent i 2008. Det variable honorar udgjorde desuden 
minus 0,04 procent. Den samlede omkostning per andel blev dermed 
0,96 procent. Årsagen til, at det samlede honorar per andel blev lave-
re end det faste honorar, som belastede fonden, er, at fonden overgik 
referenceindekset og derfor beregnede variabelt honorar i begyndel-
sen af året, hvor forvaltningskapitalen var høj. I andet halvår, hvor 
forvaltningskapitalen var lavere, præsterede fonden dårligere end 
referenceindekset, og honoraret blev tilbageført. Virkningen heraf 
var, at det samlede honorar blev lavere end 1 procent for andelsejere, 
som ejede andele hele året igennem.

SKAGen Kon-Tiki
SKAGEN Kon-Tiki belastes af et fast honorar på 2,5 procent, med en 
øvre og nedre grænse på henholdsvis 4 og 1 procent afhængig af 
værdiudviklingen i forhold til referenceindekset. Fordelen for kunder-
ne ved denne model er, at fonden bliver belastet af et lavere honorar, 
hvis det underpræsterer. Ulempen er det høje udgangspunkt for det 
faste honorar, som er et resultat af kravet til en symmetrisk honorar- 
model. En symmetrisk variabel honorarmodel indebærer, at forvalt-
ningsselskabet skal kunne tabe lige så stort et forvaltningshonorar, 
som det kan tjene, hvis man benytter variabel honorarmodel. Fon-
dens honorar blev på 3,01 procent i 2008, og fondens andelsejere 
kan konstatere, at fondens værdi er 6,2 procent højere, end hvis den 
havde tabt lige så meget som referenceindekset.

To af SKAGens aktiefonde har tabt mindre end deres referenceindekser i 2008,
mens en har tabt mere. Andelsejerne har oplevet tab i årets løb, men de 

samlede honorarer er lave, skriver analytiker Harald Haukås.  Harald Haukås 
Analytiker
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* Mer-/mindreværdi er lig den procentvise forskel mellem fondens afkast og dens referenceindeks. Hvis fondens værdi er 
60, og indeksets er 50, er fonden 20 procent mere værd end indekset. Analysen er foretaget ved hjælp af norske afkasttal.

RESULTATER
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De fleste af os ønsker at tro, at vi har overblik over vores egen øko-
nomi og ved, hvad der er bedst for os selv. Men nogle gange kan det 
være nyttigt med lidt hjælp eller en samtalepartner på vejen. Derfor 
har SKAGEN et godt udbygget netværk af kontorer i de nordiske lan-
de. Desuden samarbejder vi med udvalgte banker, som har overblik 
over vores fonde og kan svare på de spørgsmål, du må have. 

nødvendig rådgivning?
Det er ikke altid let at vide, hvem du skal stole på. Når nogen siger, 
at du skal købe aktiefonde, siger andre, at du skal sælge. Hvad er 
egentlig bedst for dig og din økonomi? 

SKAGEN har udarbejdet sit eget rådgivningsgrundlag, som skal si-
kre, at du som kunde får de bedste råd, tilpasset din egen økonomi. 
I SKAGEN arbejder vi kontinuerligt med at give vores kunder så gode 
råd som muligt. Det indebærer, at rådgivningen skal være tilpas-
set hver enkelt kundes økonomiske situation, risikovilje og tidsho-
risont for opsparing. Vores interne undersøgelser viser, at to ud af 
tre SKAGEN-kunder ikke beder om rådgivning, før de køber andele i 
vores fonde. Det kan i værste fald betyde, at du ikke opnår det bedst 
mulige afkast i forhold til den risiko, du vil og kan tage. 

”Vi ønsker, at alle skal opleve, at de når deres sparemålsætninger på 
en så god måde som muligt,” siger Jonas Rasmussen, formuerådgiver 
ved SKAGENs kontor i København.

Kontakt os
Du kan få rådgivning på SKAGENs kontor i København. Vi har åbent 
mellem klokken 9 og 17 på hverdage. Vil du være sikker på at møde 
en SKAGEN-medarbejder, som har tid til at varetage netop dine be-
hov, så er det fornuftigt at aftale møde på forhånd, idet vores med-
arbejdere ofte er på kundebesøg. Du finder besøgsadressen på bag-
siden af Årsrapporten. Samarbejdspartnere finder du på skagenfon-
dene.dk/om os/samarbejdspartnere. 

Synes du, det er enklere at sende en e-mail, så skriv til  
kundeservice@skagenfondene.dk, og vi svarer hurtigt.  
Du kan også ringe til os på telefon +45 33 41 76 50.  
Velkommen til en god fondssamtale. 

Har du e-mail?
Vi ønsker, at du skal have den bedst mulige kommunikation og ser-
vice. Derfor er din e-mail-adresse nyttig. 

Har SKAGEN Fondene din e-mail-adresse, vil du blandt andet kunne få:
•	 Invitationer	til	møder	og	arrangementer
•	 Månedsrapporter	i	et	let	anvendeligt	format
•	 Markedsrapporten

•	 Nyheder	og	information	direkte
•	 Råd	om	opsparing

Vi er bevidste om ikke at overlæsse kunder med unyttige e-mails. 
Derfor forsøger vi at specialtilpasse den information, vi sender. Det 
kan derfor være en god idé at registrere din e-mail, eftersom en del af 
SKAGENs kommunikation sker elektronisk.

Har du fået ny e-mail, eller er du usikker på, om din nuværende er 
blevet registreret, kontakt os da venligst på kundeservice@skagen-
fondene.dk.

SKAGEN er underlagt lovbestemt tavshedspligt og behandler alle 
personoplysninger fortroligt i henhold til personoplysningsloven i 
Norge, der svarer til den danske registerlovgivning.

Mød os på nettet
Med jævne mellemrum arrangerer vi tema-netmøder med portefølje-
forvalterne og andre nøglepersoner i SKAGEN, hvor vi besvarer ind-
sendte spørgsmål fra kunder og andre interesserede. Det fungerer så-
dan, at vi sender dine spørgsmål til forvalterne, og du får svar under 
selve netmødet. Netmøderne bliver annonceret i god tid i forvejen. 

informationsmøder
Vi arrangerer i 2009 informationsmøder i store dele af Danmark. Her 
kan du træffe vores formuerådgivere, som giver dig information om 
markedsudsigter og råd om opsparing. Du kan sende os spørgsmål i 
forvejen og få svar på mødet. Både vores egne kunder og interesse-
rede er altid velkomne. Tid og sted for informationsmøder i Danmark 
bekendtgøres på hjemmesiden og annonceres i udvalgte medier. 
Velkommen hos os!

tal med   
sKAgEn
Er du usikker på, om du sparer rigtigt? Ring til os, eller besøg et af vores kontorer, så 
hjælper en af vores formueforvaltere dig med rådgivning. Det er derfor, vi er her. 

Formuerådgiver Jonas Rasmussen



Hovedkontor
SKAGEN AS
Postboks 160, N-4001 Stavanger, Norge
Skagen 3, Torgterrassen
Telefon + 47 04001
Telefax + 47 51 86 37 00
Organisationsnummer: 867 462732
www.skagenfondene.no

Kunderne skal opleve SKAGEN Fondene som den bedste aktør i markedet.  
Vores mål er at give kunderne størst muligt afkast til gengæld for den risiko,    
de løber. Vi vil også tilbyde god kommunikation, service og kompetent  
opfølgning. Vi vil med andre ord tilbyde bedst mulig service. 

Her finder du sKAgEn Fondene:  

Nyhavn 63A, 2. sal, 1051 København K, Danmark

Kontakt Kundeservice
Kundeservice er åben mandag til fredag klokken 9-17.
Kom forbi vores kontor på Nyhavn 63A, ring, eller send
en e-mail, så vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dig.

Telefon 33 41 76 50
Nyhavn 63A, 2. sal
1051 København K
kundeservice@skagenfondene.dk
www.skagenfondene.dk
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