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STIFTELSEN FRAMBU 

	

	
	

Forvaltning	av	Frambus	egenkapital	
Bakgrunn	
Styreleder	 og	 direktør	 hadde	 25.	 april	 2019	 et	 møte	 med	 representanter	 for	
Handelsbanken	om	forvaltning	av	Frambus	egenkapital	på	snaut	20	millioner	kroner	(per	
31.12.2018).		
	
I	 dag	 står	 disse	 midlene	 på	 en	 konto	 i	 HB	 til	 en	 effektiv	 rente	 på	 1,55%	 (i	 HBs	
informasjonsmateriell	«Handelsbanken	kort	rente	Norge».	Handelsbanken	har	i	tidligere	
møter	med	Frambus	 administrasjon	 foreslått	 at	midlene	 i	 stedet	 forvaltes	 gjennom	et	
pengemarkedsfond	 (i	 deres	 informasjonsmateriell	 «Handelsbanken	 Høyrente»),	 der	
effektiv	rente	per	30.4.19	var	3,55%.			
	
Begrunnelsen	for	valg	av	pengemarkedsfond,	og	ikke	andre	alternativer,	er	lav	risiko	og	
relativt	kort	tidshorisont	(2	–	3	år).	Kostnadene	er	0,5%,	som	utgjør	ca.	kr	50.000	ved	kr	
10.000.000.		
	
I	 møtet	 25.	 april	 gikk	 Handelsbanken	 gjennom	 dette	 alternativet	 med	 styreleder	 og	
direktør,	med	utgangspunkt	i	det	vedlagte	materialet.		
	
Frambus	gjeld	og	disponering	av	egenkapital	
Frambus	langsiktige	gjeld	var	31.12.18	kr.	13.557.455.	Renta	er	for	tida	2,54%.	I	2018	var	
Frambus	totale	rentekostnader	kr	310.232.		
	
Selv	 Frambus	 egenkapital	 i	 prinsippet	 er	 fri,	 har	 administrasjonen	 likevel	 planer	 på	
kortere	 og	 lengre	 sikt	 for	 hvordan	 deler	 av	 egenkapitalen	 skal	 brukes.	 Disse	 planene	
kommer	til	uttrykk	gjennom	avsetning	til	en	rekke	interne	fond,	som	styret	vedtar	hvert	
år	 (som	 årsoppgjørsdisposisjoner).	 Det	 største	 av	 disse	 utgjøres	 av	 midler	 satt	 av	 til	
pensjonskostnader.	 Inntil	nå	har	økte	pensjonskostnader	blitt	kompensert	gjennom	en	
årlig	 refusjon	 fra	Helse	 SørØst	 RHF.	Dersom	denne	 ordninga	 blir	 borte,	 vil	 de	 avsatte	
midlene	på	pensjonsfondet	kunne	dekke	de	økte	pensjonskostnadene	noen	få	år.		
	
Deler	 av	 egenkapitalen	 er	 også	 avsatt	 til	 investeringer	 og	 nedskrivinger	 innen	 IKT	 og	
bygg.	Også	disse	er	avsatt	som	egne	interne	fond	(avskrivningsfond,	vedlikeholdsfond	og	
IKT-fond).		
	
Forslag	til	vedtak:		
Frambus	 administrasjon	 legger	 dette	 fram	 som	 en	 vedtakssak,	 med	 to	 alternative	
vedtaksforslag:			
	



1. Frambu	viderefører	ordning	med	egenkapital	på	ordinær	høyrentekonto.		
2. Frambu	 setter	 10	 millioner	 av	 egenkapitalen	 i	 Handelsbankens	

pengemarkedsfond	
	
	



Handelsbanken Høyrente 
Lansert 7. juli 2011

Forvaltningskapital 8 487 MNOK
(pr. 31. mars 2019)

Forvalter: Kevin Liang
Awarded Fund Manager

Markedsføringsmateriell
Oppdatert  2. mai 2019
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• Forventet avkastning over tid: 3 mnd. NIBOR + 1,5 til 2,0 prosentpoeng, etter forvaltningsomkostninger

• Pr. 30.04.2019 er effektiv rente* (løpende renteavkastning) 3,55% som tilsvarer 3 mnd. NIBOR (p.t. 1,40 %) + 2,15 
prosentpoeng

• Kostnader
• Kjøp: 0 %

• Bytte/innløsning: 0 %

• Forvaltning: 0,50 %

• Hovedsakelig norske og nordiske selskaper

• Valutasikret investering (NOK)

• Inntil 50 % av porteføljen kan være i industriselskaper med BB- rating (det beste innen det som kalles High Yield)

• Snittrating for hele fondets portefølje skal alltid være på BBB- eller bedre. P.t. har porteføljen BBB i snittrating.

• Lav renterisiko (normalt ca. 3 mnd. rentebinding, maks 1 år) og moderat kredittrisiko

• Anbefalt investeringshorisont på minimum 6 måneder

• Passer for investorer som ønsker plassering med høyere avkastning på mellomlang sikt, eller kombinerer plasseringen 
med investeringer med høyere risiko

Handelsbanken Høyrente – i stikkord

* Effektiv rente: Den renteavkastningen fondet gir når det tas hensyn til alle papirenes kurs, konverteringstid og amortiseringsmåten. 
Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.



30.04.2019
Effektiv rente 

p.t.
Avkastning   

hittil i år
Avkastning siste 

12 mnd.
Årlig gjennomsnittlig 
avkastning siste 5 år Rentedurasjon p.t. Renterisiko Kredittrisiko Risikoklasse (1-7)

Handelsbanken Kort Rente Norge 1,55 % 0,61 % 1,11 % 1,24 % 0,12 lav lav 1
Handelsbanken Høyrente 3,55 % 2,00 % 2,38 % 2,63 % 0,40 lav moderat 2
Handelsbanken Obligasjon 2,14 % 0,81 % 2,47 % 2,57 % 4,27 høy lav 3

Dagens nivå
3 MND. NIBOR 1,40 %

Hittil i år Siste 12 mnd. Siste 5 år

Effektiv rente: Den renteavkastningen fondet gir når det tas hensyn til alle papirenes kurs, konverteringstid og amortiseringsmåten. 
Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.
Rentedurasjon (rentefølsomhet) måler prissensitiviteten til en obligasjon eller et rentefond, med hensyn til endringer i renten.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko samt kostnader ved tegning, 
forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk avkastning er oppgitt fratrukket alle løpende kostnader. Eventuelle tegnings- eller innløsningskostnader er ikke 
hensyntatt. Prospekt og nøkkelinformasjon foreligger for fondene. Disse kan hentes på handelsbanken.no/fond.

Våre rentealternativer
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Handelsbanken Høyrente, lansert 7. juli 2011
• Risikojustert avkastning

• Måles ved Sharpe Ratio og kan hentes på fondssidene til Oslo Børs

• Siste 7 år er fondet på 5. plass av samtlige 25 fond med 7 års historikk, i 
fondets fondsgruppe (andre rentefond), med en Sharpe ratio på 2,24. 
Fondet har hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 3,48 %

Verdiutvikling siden oppstart, 7. juli 2011

Avkastning og Sharpe ratio, pr. 
02.05.2019.
Her vises de 10 beste, av totalt 25 fond

Kilde: Oslo Børs fondsider – oslobors.no
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Handelsbanken Høyrente - Kredittrating og kredittspreader

• De internasjonal ratingsbyrå S&P, 
Moody’s og Fitch har et lignende 
klassifiseringssytem av 
kredittrating med 10 
hovedgrupper, pluss undergrupper 
(typisk betegnet med +/- tegn etter 
bokstav). AAA er høyeste og D 
laveste.

• Investment Grade: kredittrating fra 
AAA til og med BBB

• High Yield: under BBB- rating

Kredittrating definisjoner

Kilde: Moody’s og Handelsbanken

 Description Rating Indicative Spreads (bps)
 Highest Quality AAA n + 50
 High Quality (Very Strong) AA n + 80
 Upper Medium Grade (Strong) A n + 100
 Medium Grade BBB n + 125
 Lower Medium Grade BB n + 400
 Lower Grade (Speculative) B n + 600
 Poor Quality (May Default) CCC n + 750
 Most Speculative CC n + 1000
 Bankrupty Petition Filed C n + over 1500
 In Default D N/A
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Handelsbanken Høyrente – Porteføljeoversikt (august 2018)

Kredittrating Bransjefordeling



Denne informasjonen gis ut av Handelsbanken som en service til våre kunder. Hensikten er å gi ut generell informasjon og må som sådan ikke alene utgjøre 
beslutningsgrunnlaget for investeringsbeslutning. Vi anser de kilder og bearbeidingsmetoder som er anvendt av oss ved utarbeidelsen av analyser til grunn 
for denne informasjonen er troverdige. Vi påtar oss dog ikke ansvaret for riktigheten eller fullstendigheten i prognoser eller analyser eller for eventuelle 
mangler i kildematerialet. Handelsbanken svarere ikke for tap som kan tenkes å oppstå som en følge av hva som er sagt i denne publikasjonen eller ved å 
benytte seg av de fremlagte opplysningene.

Merk: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, 
fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Verdien av midler som investeres i fond eller andre finansielle aktiva kan både øke og 
minke, og det er ikke sikkert at man får tilbake investert kapital. For alle aktiva som er investert i utenlandsk valuta vil det i tilegg være en usikkerhet rundt 
hvordan valutaen vil påvirke den totale avkastningen. 

Viktig informasjon

For mer informasjon se handelsbanken.no/fond


