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God avkastning i 3. kvartal
Statens pensjonsfond Norge fikk en avkastning på 6,39 prosent i tredje kvartal og vokste til
144,1 milliarder kroner. Hittil i år har fondets markedsverdi økt med 14,7 milliarder
kroner.
- Vi har hatt god avkastning i tredje kvartal. Det har vært en positiv utvikling i både aksje- og
rentemarkedene, og våre investeringer i Norge og i de andre nordiske markedene har gitt
høy avkastning, sier adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.
Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på oppdrag fra
Finansdepartementet. Fondet er en del av statens langsiktige sparing, og avkastningen blir
reinvestert i fondet.
I løpet av tredje kvartal i år økte markedsverdien av Statens pensjonsfond Norge med 8,6
milliarder kroner, mens det hittil i år har økt med 14,7 milliarder kroner.
Folketrygdfondet investerer i aksjer og rentepapirer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
Fondets investeringer måles mot referanseindekser, og i det norske aksjemarkedet er det
hovedindeksen på Oslo Børs investeringene måles mot. I tredje kvartal 2012 har
avkastningen vært om lag på linje med referanseindeksen.
God langsiktig avkastning
De siste ti årene har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på
8,03 prosent. Dette er 0,32 prosentpoeng høyere enn indeksen fondet sammenlignes med.
- Vårt samfunnsoppdrag er å gi god langsiktig avkastning på fellesskapets midler. Vi må
derfor ha en investeringsfilosofi som også tåler nedturer i markedene. I praksis betyr dette
at vi investerer i selskaper vi mener vil klare seg relativt godt også i vanskelige tider. Over tid
har dette gitt god avkastning for Statens pensjonsfond Norge, sier Olaug Svarva.
FOLKETRYGDFONDET
 Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og
Statens obligasjonsfond etter mandater gitt av Finansdepartementet.
 Kapitalen står som innskudd i Folketrygdfondet og investeres i Folketrygdfondets
navn.
 Forvaltningskapitalen investeres i norske og nordiske aksjer og obligasjoner.
 Folketrygdfondet er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs.
 Folketrygdfondets resultater måles mot referanseindekser fastsatt av
Finansdepartementet. Folketrygdfondet sitter ikke i selskapenes styrer, men
engasjerer seg som eier gjennom bedriftsforsamlinger, representantskap og
valgkomiteer og ved å delta og stemme på selskapenes generalforsamlinger.
Foto av adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet kan lastes ned her:
http://ftf.no/no/c-251-Pressebilder.aspx

