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Tjenester som ytes etter 
verdipapirfondloven:

– Verdipapirfondsforvaltning

– Aktiv forvaltning 

– Tilleggstjenester
• Investeringsrådgivning

• Oppbevaring og forvaltning av fondsandeler

Tjenester som ytes etter AIF-loven:

– Forvaltning av alternative 
investeringsfond

– Aktiv forvaltning 

– Tilleggstjenester
• Mottak og formidling av ordre

• Oppbevaring og forvaltning av fondsandeler

Forvaltningsområder

Rente- og kredittforvaltning 

Aksjeforvaltning 
Private 
Equity

VerdipapirfondKonsesjoner

Eiendomsforvaltning 

Allokering og porteføljestyring 

Bærekraftsanalyser 

Storebrand Fondene
Delphi Fondene

SPP Fonder

621 mrd. kroner til forvaltning pr. 30.06.17 



Interessekonflikter – rettslig utgangspunkt

• Verdipapirfondloven § 2-11 (3)
- Et forvaltningsselskap skal være organisert på en slik måte at risikoen for interessekonflikt mellom 

foretaket og dets kunder, mellom to kunder, mellom en kunde og et verdipapirfond eller mellom to 
verdipapirfond begrenses til et minimum.

• Verdipapirfondloven § 2-15
- (2) Forvaltningsselskapet skal påse at verdipapirfondenes og andelseiernes interesser og markedets 

integritet ivaretas på beste måte ved at det:
…

- 4. bestreber seg på å unngå interessekonflikter ved blant annet å sørge for at andelseiernes og 
fondenes interesser går foran forvaltningsselskapets, samt at enkelte fond eller andelseiere ikke 
usaklig tilgodeses på bekostning av andre fond eller andelseiere.
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Storebrand Asset Management
Styrende dokumenter *)

• Stor kapitalforvalter i et stort konsern, som opererer i en moden 
kapitalforvaltningsbransje

• Bransjeorganisasjon med felles bransjenormer for håndtering av 
interessekonflikter 

• Vesentlige interessekonflikter er identifisert og reflektert i rammeverk

• Utfordring: verden og selskapet endrer seg

- Minimum årlig vurdering/behandling av alle styrende dokumenter

- Ca. 80 dokumenter behandles eller bekreftes OK overfor ledergruppe minimum årlig

- Involvering fra compliance og juridisk - men ansvar ligger i linjen hos den som er "eier"

4 *) Retningslinjer, rutiner og instrukser



Retningslinje interessekonflikter 

Foretaket skal treffe alle rimelige forholdsregler med hensyn til å identifisere 
interessekonflikter

• kundene imellom, 

• mellom Foretaket og kundene, 

• mellom Foretakets ansatte/tillitsvalgte og kundene, 

samt hindre at interessekonflikter får negative konsekvenser for Foretakets 
kunder.
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Interessekonflikter mellom kunder
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Interessekonflikter Håndtering

Knapphet på tilgjengelig investering, eller knapphet på 
kjøpsinteresse

- Aggregerte ordrer skal være forhåndsfordelte
- Ved deloppgjør gjennomføres pro rata avkortning

Oppgjørsrisiko ved tegning Kurs etter at penger er mottatt, evt. etter at det 
foreligger tilfredsstillende sikkerhet

Manglende porteføljejusteringer ved tegning/innløsning
– kan gi uønskede skjevheter i porteføljen

Cut off i rimelig tid før fondets 
kursberegningstidspunkt

Eksisterende andelseiere kan bli skadelidende som følge 
av handlinger andre andelseiere foretar

- Kompensasjon av fond ved tegning/innløsning
- Overvåke aktivitet

Ved internhandler - Markedskurs (selvsagt)
- Internhandler gjennomføres ved bruk av megler 

Ved verdivurdering av instrumenter/porteføljer 
- risiko for overføring av verdi mellom andelseiere

- Uavhengighet!
- Retningslinjer, rutiner, arbeidsbeskrivelser og 
kontroller ved verdivurdering av instrumenter og 
porteføljer.
- Kompensasjon av fond/andelseier



Verdivurdering av instrumenter og porteføljer
Styrende dokumenter 

• Retningslinje for verdsettelse av finansielle instrumenter
- Til enhver tid ha en organisering som sikrer at verdsettelse utføres av en enhet uavhengig av 

porteføljens forvalter

• Verdsettelsesprinsipper for finansielle instrumenter

• Retningslinje for fastsettelse og rapportering av NAV-kurs
- Til enhver tid ha en organisering som sikrer at porteføljens NAV fastsettes av en enhet uavhengig av 

porteføljens forvalter
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Verdivurdering av instrumenter og porteføljer
Kontroller for å sikre korrekt prising

Finansielle instrumenter - kontroller

• Priser målt mot transaksjoner

• Prisendringer målt mot toleranseterskler

• Uendrede priser og manglende priser

Fondsporteføljer - kontroller

• Corporate actions

• Avkastning sammenlignes med indeks

• Avvik over grense medfører kontroll av de største 
avkastningsbidragene

• Attribusjonssanalyse på enkeltpapirer 
- Avkastningskontroll (og ikke bare prisendringskontroll)
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Ved feil: Kompensasjon 
av fond/andelseier

Nødbrems: suspendere 
innløsningsretten



Interessekonflikt mellom ansatte og kundene
Egenhandel

• Interessekonflikter (knyttet til egenhandel) skal identifiseres og håndteres

• I tillegg verdipapirhandellovens kapittel 8
- Spesifikke lovkrav

• Mifid II: mulig oppheving av verdipapirhandellovens kapittel 8
- Det enkelte foretak må fastsette regler om ansattes egenhandel

- Forutsetter at interessekonflikter håndteres
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Interessekonflikt ved egenhandel

• Det handler ikke bare om det en 
handler

• Minst like viktig er det en eier

DN 12.05.17
"Våre fonds- og pensjonskunder skal aldri kunne stille spørsmål 
om våre forvaltere handler i egen eller kundens interesse. Derfor 
har vi veldig strenge regler for egenhandel blant våre forvaltere, 
sier leder Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltning i Storebrand 
kapitalforvaltning."

NOU 2017:1
"Et strengt egenhandelsregelverk gjør at det i mindre grad kan 
stilles spørsmål ved om den ansatte handler i finansielle 
instrumenter som er i strid med foretakets eller dets kunders 
interesser."

• Oppfordring om å handle i (egne) fond

• For øvrig tillates kun de mest likvide 
instrumenter
- Hvor interessekonflikt antas å være minst
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Dagens Næringsliv 12.05.17



Noen refleksjoner

• Verdi for pengene

• Kultur
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