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Storebrand Asset Mangement AS er en multi-boutique 
forvalter med Europeisk fotavtrykk

• Heleid av Storebrand ASA

• 921 mrd NOK i AuM* i et bredt sett av 
aktivaklasser

• Multi-brand boutique bestående av 
følgende; Storebrand, Delphi, SPP 
Fonder, SKAGEN, og Cubera

• Eget Storebrand SICAV satt opp i
Luxembourg for internasjonal
distribusjon

• Driftsprosesser utkontraktert til
Cognizant – lokalisert i Vilnius, Litauen, 
og Pune, India

Part of Storebrand* AuM for alle selskaper per 30.09.2020



Ingen mangel på 
problemstillinger  i 
første halvår 2020

- Smitterisiko og restriksjoner

- Press på 
hjemmekontorløsninger

- Stress på operasjonelle 
prosesser

- Vedvarende markedsvolatilitet

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

https://www.flickr.com/photos/robinbaumgarten/8402189946
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


4. mai

Gradvis
tilbakevending til
Lysaker park –
rotasjonsbasert

9. mars

Beredskapsledelsen i
SAM samles

26. februar

Covid-19 første gang 
påvist i Norge

Overordnet tidslinje fra første halvår

24. mars

India innfører lock-
down

Midlertidig flytt av 
prosesser fra India til

Vilnius/Lysaker

12. mars

WHO erklærer Covid-
19 for pandemi

Regjeringen i Norge 
fastsetter de mest
inngripende tiltak i

fredstid

Korona-policy 
lanseres - Vesentlig

bruk av 
hjemmekontor, kun
forretningskritisk
tilstedeværelse



Smittetallene øker fortsatt, men volatiliteten i
markedene har roet seg noe



Medarbeidere Prosesser Systemer

1 2 3 4
Markeder



1 / 2. Medarbeidere på hjemmekontor 
og stress på operasjonelle prosesser

.

.

• Nye lokale smittevernregler
• Høy endringstakt i gjeldende regler
• Ulike jurisdiksjoner - Lock-down India
---
ü Egen Korona-policy i Storebrand
ü Ofte og regelmessig kommunikasjon
ü Scenario-planlegging

• Grunnleggende kapitalforvaltningsprosesser 
under press

---
ü Kartlegging og reallokering av ressurser 
ü QRF-teams

Sentrale reguleringer:
- Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
- Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
- Forskrift om risikostyring og internkontroll
- Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven)



3. Hjemmekontorløsninger

.

• Tekniske forutsetninger og verktøy
• Tilgang til systemer for kommunikasjon og samhandling
---
ü Sikre kapasitet i IT-infrastruktur gjennom 

leverandøroppfølging
ü Rullet ut kommunikasjons- og samhandlingsverktøy 

(Teams, Yammer, , MS365, Sharepoint)

• Informasjonssikkerhet – datakonfidensialitet og 
–integritet
• Tilgang til informasjon (kundedata, transaksjoner, 

posisjoner)
• Oppgjør og betalinger (spesielt manuell håndtering)
---
ü Løpende risikovurdering og –rapportering
ü Avgrense og innskrenke fullmakter på hjemmekontor

Sentrale reguleringer:
- Forskrift om bruk av informasjons- og

kommunikasjonsteknologi (IKT)
- Forskrift om risikostyring og internkontroll
- Lov om behandling av personopplysninger

(personopplysningsloven) / GDPR



4. Markedsforhold

.

• Prising av finansielle instrumenter og fond
• Betydelig daglige prisendringer
• Utfordrer etablerte terskelbaserte kontroller
• Etterlevelse av eksponeringsbegrensninger 

problematisk
---
üØkt overvåking av priskilder og -utvikling
üEndre terskelbaserte kontroller

• Sikkerhetsstillelse for derivatkontrakter
- Behov for effektive prosesser
- Raske kapitalbehov
---
üOptimalisere oppsett for sikkerhetsstillelse

• Tegninger og innløsninger

Sentrale reguleringer:
- Lov om verdipapirfond

(verdipapirfondloven)
- Forskrift om risikostyring og

internkontroll



Ta vare på hverandre 
og kundene

Nøkkelerfaringer
"Alt henger sammen med alt"

Kommuniser ofte og 
så åpent som mulig 

selv når mye er 
usikkert

Ha en relevant plan, 
men vær fleksibel
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Historisk avkastning håndtering av 
Covid-19 er ingen garanti for fremtidig 
avkastning håndtering av Covid-19. 
Dette vil blant annet avhenge av 
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, 
investeringssamt smitterisiko kostnader 
ved forvaltning. Avkastningen Covid-19 
kan gi negative utfall for avkastningen. 
kan bli negativ som følge av kursfall.


