Høring i Stortingets finanskomité 17. april 2012 om Statens pensjonsfond.
Folketrygdfondets innlegg

Adm. direktør Olaug Svarva
Vår målsetning å skape høyest mulig avkastning over tid gjennom ansvarlig forvaltning. Her er det to
aspekter som er viktige:
 over tid
 ansvarlig forvaltning

Avkastningen må sees over tid

Illustrasjon hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2011.

Rebalanseringene bidrar til avkastningen
De siste fire årene har vi gjennomført fem rebalanseringer:


Vi har kjøpt aksjer for 24 milliarder kroner når det har vært markedsuro



Vi har solgt aksjer for 14 milliarder kroner etter lengre tid med oppgang i markedet

Våre beregninger viser at rebalanseringene de siste fire årene har økt fondets avkastning med 6
milliarder kroner. Denne motsykliske investeringsadferden, som eieren har fastsatt, understøtter vår
investeringsfilosofi med vekt på ansvarlig og langsiktig forvaltning.

Ansvarlig forvaltning
En av de mange lærdommene fra finanskrisen som vi bygger videre på, er at investorer må være seg
sitt ansvar bevisst. Vi må være krevende og profesjonelle eiere som stiller krav til styrene og
selskapsledelsene, og vi bør bidra til en velfungerende markedsplass.
Ansvarlig forvaltning er en integrert del av vår investeringsvirksomheten:


Vi legger vekt på å finne veldrevne kvalitetsselskaper vi ønsker å være investert i med
vesentlige eierandeler over lengre tid.



Noen av temaene innen selskapsstyring er relativ enkle å håndtere fra vårt ståsted. Andre
temaer kan innebære en krevende balansegang, også fordi vi er minoritetsaksjonær i alle
selskapene vi investerer i.



Som finansiell investor er dialog med selskapene det viktigste virkemiddelet i vår
eierskapsutøvelse. Vi når ikke alltid frem, med en gang, men vi opplever ofte at vi blir hørt
over tid og at selskapene utvikler seg i positiv retning.



Det er avgjørende at vi har en langsiktig og klar strategi.

Årets generalforsamlinger
Temaer vi tar opp med selskapene i årets generalforsamlingssesong:


Styresammensetning



Lederlønnsordninger



Emisjonsfullmakter



Saker relatert til samfunnsansvar og miljø

Oppsummert


Folketrygdfondet har over tid oppnådd høy meravkastning til lave kostnader.



Folketrygdfondet har en viktig rolle i Norge ved at vi bidrar med kapitaltilgang til norsk
næringsliv, har en stabiliserende rolle i finansmarkedene og har et bevisst forhold til
eierrollen.

