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I november publicerades fler kvartalsrapporter från
våra innehav som i likhet med tidigare rapporter
visade på mycket stark utveckling. Månaden innebar
en god värdeutveckling för fonden, trots
börsturbulens under sista veckan efter upptäckten av
ytterligare en Covid-mutation. Carnegie Listed
Private höll emot väl, liksom fonden gjort vid tidigare
marknadssättningar, och gick bättre än både
jämförelseindex och liknande fonder globalt.

Bäst utveckling under månaden hade våra europeiska
innehav HarbourVest, HG Capital, Syncona och
Aurelius, följt av amerikanska Blackstone.
HarbourVest har investerat i ett stort antal Private
Equity-fonder och ger en god bild av
marknadsutvecklingen. HG Capital har en hög andel
investeringar i mjukvara och digitala affärsmodeller
och rapporterade stark utveckling för innehaven med
en vinstutveckling på 29% över 12 månader med en
EBITDE-marginal på 30%. Vi fäster stor vikt vid våra
innehavs långsiktiga värdeutveckling och HG Capital
gav en uppdatering över utvecklingen på 20 år med
en årlig uppgång för aktien på 16,7%. (10,7% bättre
årsavkastning än indexet FTSE All Share TR.) Vårt

största innehav, Blackstone, fortsatte upp under
månaden efter en stark kvartalsrapport i oktober
och många intressanta förvärv som presenterats i
november tillsammans med flera aviserade stora
fondresningar.

Fondbolagen har en intressant affärsmodell där man
både skapar värdetillväxt genom investeringar
samtidigt som börsvärdet ökar i takt med nya
fondresningar och större förvaltat kapital. Vi har
under hösten investerat i ett nytt fondbolag, brittiska
Bridgepoint, på en värdering av bolaget på 14% av
förvaltat kapital. Företaget bildades 1984 och har
levererat mycket hög historisk avkastning till sina
investerare samtidigt som man visar hör tillväxt och
lönsamhet i dag.

Vi ser positivt på förutsättningarna för Private Equity
att leverera en god värdeutveckling framåt och
bedömer att dagens marknadsförhållanden innebär
goda möjligheter för utveckling av portföljbolagen
samtidigt som förutsättningarna för investeringar,
avyttringar och fondresningar är goda.
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TOM BERGGREN 
Förvaltar fonden sedan 2009.

Carnegie Listed Private Equity investerar
globalt i börsnoterade private equity-
bolag, med stor spridning över olika
branscher och geografier.

Startdatum 2009-10-09

Kurssättning Daglig

Morningstar-rating ★★★★

Risknivå 6 av 7

ISIN SE0003039874

Årlig avgift 1,50 %

Minsta
startinvestering 0 SEK

Fondförmögenhet 5 529 MSEK

Utdelning Nej

NAV per andelsklass 566,67 SEK

MÅNADSAVKASTNING %

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2021 1,77 6,46 6,15 4,52 0,46 3,98 4,32 1,89 -1,00 6,30 3,39 45,19

2020 4,61 -9,41 -16,83 9,37 1,24 2,27 -0,99 3,12 0,93 -3,31 11,06 2,65 1,38

2019 11,84 4,08 1,94 9,00 -4,82 4,60 4,34 1,62 3,16 1,54 2,79 1,57 49,32

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte
ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund
av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders medgivande.
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STÖRSTA INNEHAV

BlackStone Hg Fin Co LLC A Reg 9,5 %

KKR & Co Reg 8,2 %

Apollo Global Management Inc A Reg 6,2 %

Carlyle Group Reg 5,2 %

HGCapital Trust Plc 4,8 %

HBM Healthcare Inv AG A Reg 4,4 %

Berkshire Hathaway Inc 4,2 %

Oakley Capital Investments Ltd Reg 3,7 %

3i Group Plc 3,7 %

Investor AB B 3,4 %

BRANSCHFÖRDELNING

STANDARDAVVIKELSE %

FÖRDELNING AVKASTNING PER MÅNAD %
Per 2016-12-01 till 2021-11-30

NYCKELTAL

Antal innehav 42

Active share * 47 %

Standardavvikelse, 2 år 20,1 %

Standardavvikelse, 3 år 20,3 %

Standardavvikelse, 5 år 17,0 %

Sharpekvot, 2 år 1,08

Sharpekvot, 3 år 1,24

Sharpekvot, 5 år 1,14

Tracking error, 2 år * 8,0 %

Tracking error, 3 år * 6,7 %

Tracking error, 5 år * 5,7 %

* Jämförelseindex: LPX50 Listed Private Equity Index
Total Return
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0 %
25 %

50 %
75 %

100 %

Finans

Kraftförsörjning

Teknik

Industri

Övrigt

jan. 2017 jan. 2018 jan. 2019 jan. 2020 jan. 2021
0 %

6 %

12 %

18 %

24 %

11
 ti

ll 
13

9 
til

l 1
1

7 
til

l 9

5 
til

l 7

3 
til

l 5

1 
til

l 3

-1
 ti

ll 
1

-3
 ti

ll 
-1

-5
 ti

ll 
-3

-7
 ti

ll 
-5

-9
 ti

ll 
-7

-1
1 

til
l -

9

-1
1 

til
l -

13

0

5

10

15

20

USA 39.5%

Storbritannien
21.4%

Guernsey 5.9%

Kanada 5.6%

Schweiz 4.4%

Global 4.1%

Frankrike 3.9%

Sverige 3.4%

Japan 3.1%

Tyskland 3.0%

Övriga 2.9%

Kassa 2.7%

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte
ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund
av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders medgivande.

CARNEGIE FONDER - HÅLLBARA INVESTERINGAR I VÄRDEBOLAG KONTAKTINFORMATION
Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som startade 1988. Vårt uppdrag är att skapa
långsiktig, god avkastning åt våra andelsägare. Genom att kombinera modern
hållbarhetsanalys med traditionell finansanalys identifierar vi undervärderade företag som är
rätt rustade för framtidens utmaningar. Vi kallar dem värdebolag.

Besöksadress: Regeringsgatan 56 Stockholm 
Postadress: Box 7828, 103 97 Stockholm 
Hemsida: www.carnegiefonder.se 
Telefon: +46 8 12 15 50 00


