PRESSEMELDING
Statens pensjonsfond Norge:
Godt halvår, nedgang i 2. kvartal
Etter sterk oppgang tidligere i år sank markedsverdien av Statens pensjonsfond
Norge med 0,6 prosent i andre kvartal. Fondet utgjør nå 151 milliarder kroner, og
har aksjeinvesteringer i 47 norske og 97 nordiske selskaper.
Statens pensjonsfond Norge forvaltes av Folketrygdfondet, og investeres i norske og nordiske
aksjer og obligasjoner. Ved utgangen av andre kvartal var fondets største eierposter Statoil (13,4
milliarder kroner), Telenor (9,4 milliarder), DNB (8,7 milliarder), Yara International (4,4
milliarder) og Seadrill (4,1 milliarder).
Kvartalstallene viser at markedsverdien av Statens pensjonsfond Norge ble redusert med 981
millioner kroner i andre kvartal. For halvåret sett under ett har fondet økt med 5,9 milliarder
kroner.
- Etter sterk oppgang i første kvartal, var utvikling i det norske aksjemarkedet svakere i andre
kvartal. Dette preger også våre resultater, sier adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.
Folketrygdfondets forvaltning måles mot referanseindekser. I andre kvartal var
Folketrygdfondets resultater 0,3 prosentpoeng svakere enn indeksene fondet måles mot. Regnet
over tid kan fondet vise til årlig meravkastning på henholdsvis 1,0 prosentpoeng for siste fem år
og 0,4 prosentpoeng for siste ti år.
CO2-analyse av porteføljen
For første gang har Folketrygdfondet i år fått gjennomført en analyse av CO2-utslippene fra
selskapene i den norske aksjeporteføljen. Denne presenteres i Folketrygdfondets eierrapport for
2013, som ble offentliggjort sammen med kvartalstallene i dag.
- En langsiktig investor som Folketrygdfondet kan ikke lukke øynene for klimatrusselen. For oss
er det viktig å forstå den finansielle risikoen som kan følge av avgiftsendringer og andre tiltak, og
vi må forsikre oss om at selskapene møter både risiko og muligheter på en offensiv måte. Noe av
det viktigste analysen har vist oss, er at flere selskaper med relativt store klimagassutslipp
fortsatt ikke rapporterer til sine eiere om denne utfordringen. Dette vil vi ta opp i våre møter med
selskapene, sier adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.
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