
SKAPER RESULTATER SOM GIR MULIGHETER



Hvem er Gabler Investment Consulting?

• Vi er en av Norges største uavhengige
investeringsrådgivere

• Virksomhet tilbake til 2000

• Retter oss mot pensjonskasser, stiftelser og andre store 
institusjonelle investorer

• 100 % ansatteid

mrd

80
Gabler Performa

investeringsmidler under
oppfølging og rapportering

46mrd



Tillit fra…



Hvordan skaper vi verdi for våre kunder?

- Investeringsstrategi som er tilpasset investorens risikobærende evne, og som investoren 
kan stå gjennom i både storm og godt vær

«Solid, kundeforankret porteføljekonstruksjon»

«Identifisere de beste forvalterne i verden og 

være investert lenge»

«Rapportering og analyse som gir innsikt og 

kontroll»



Gablers forvalterseleksjon og overvåkning

• Gablers 
forvalteranalyseteam:

 Arild Årdal

 Daniel Larsen

 Stefan Kocsi

 Dag Løtveit

 Tor Sydnes

 Ølver Haveland 

 Christian Fotland 
(reassuranse)

• Willis Towers Watson
 Internasjonalt 

analyseselskap med 
omfattende 
internasjonalt nettverk

 150 analytikere i alle 
finansielle sentre i 
verden

 Dekker 2 000 
forvaltere og 
gjennomfører 3 000 
forvaltermøter hvert år

Willis 
Towers 
Watson

Gabler



• Eksklusjonsliste til Statens 
Pensjonsfond Utland (SPU)

• FNs prinsipper for 
bærekraftige investeringer

• Gir ikke økte 
forvaltningskostnader eller 
risiko

• Virkelig talentfulle og erfarne mennesker
• Sterk interesse for faget
• Raske beslutningsveier
• God rekruttering og opplæring
• Sunn grad av «gjennomtrekk»
• Gjør de rette tingene riktig
• Aldri fornøyd!

• Kapitalforvaltning skal være 
kjernevirksomheten 

• Stabil organisasjon hvor toppledelsen 
virkelig skjønner seg på faget

• Solid compliance og teknologisk plattform 
• Eierskap blant de ansatte

Grundig forvalterseleksjon

Team

OrganisasjonProsess

Etikk

• Overlegen analysekapasitet
• Evolusjon i 

investeringsprosessen 
• Streng fokus på lave 

transaksjonskostnader



Globale forvaltervalg 2001-2017

Alliance Capital Gartmore Aberdeen Lansdowne

Bernstein GLG Walter Scott* Egerton

Bernstein Skagen AKO

2001 2005 2009 2013 idag

• Alle forvalterne leverte 
meravkastning mot 
verdensindeksen i eierperioden 
med unntak av en*

• Alle forvalterne har levert 
mindreavkastning etter anbefalt 
nedsalg

Verdensindeksen som brukes er MSCI World inkl. utbytte
* Walter Scott



Rådgiving som gir resultater

• Våre kunder har i snitt fått en meravkastning 
på 1,0 % p.a. gjennom de siste 17 årene

• Meravkastning etter forvaltningshonorar i 
13 av 17 år

• Positive effekter av gradvis strategijustering 
(som har medført betydelig høyere 
risikojustert avkastning) vises både i 
avkastning og indeks og framkommer 
dermed ikke som en meravkastningseffekt)

Annualisert avkastning sammenlignet med relevante kombinasjoner av  referanseindekser for alle Gabler-
kunder på investeringsrådgivning. Alle tall er etter forvaltningshonorarer.



Lavere kostnader  – sikreste vei til høyere avkastning

Forvaltningskostnader Investors avkastning

• Et stort antall forvaltere vil slite 
med å levere avkastning bedre 
enn indeks over tid etter 
kostnader

• Vi jobber for kundenes 
avkastning og dermed for 
lavere kostnader

…men ikke for enhver pris…
De presumptivt beste forvalterne i 
verden trenger ikke selge seg billig



Bærekraftige investeringer

Gabler følger:

• Eksklusjonsliste til Statens Pensjonsfond Utland (SPU)

• FNs prinsipper for bærekraftige investeringer

• Ved å støtte seg til SPU og FNs prinsipper sikrer man omforent praksis 

 Gir ikke økte forvaltningskostnader eller risiko

• Kundemassen er opptatt av bærekraftige investeringer

 Lang og god erfaring med drøftinger knyttet til etiske spørsmål og rutiner for 
institusjonelle kunder

 Vårt innkjøpsfellesskap gir god forhandlingsmakt mot våre anbefalte forvaltere

 Viktig med tydelige retningslinjer som ikke er for begrensende



VS.
?



Takk for oppmerksomheten!


